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Anledning af et fra Bestyrelsen af det Classenste

Fideicommis yttret Knste, udsatte

det Kongl. Danfle

Videnstabernes Selstab i Aaret 1832 folgende Priisopgave

angaaende Hesteveddelobenes

forbundne

Trainerings

Indflydelse

og

paa

den

dermed

Danmarks

Hesteavl:

1. „Kunne Veddelob i Almindelighed antages at vcrre
hensigtssvarende Midler til at fremme Avlen af

saa-

danne Heste, som heri Landet ister soges for Udlan
det,. og vil det fremme Hesteavlen og vcere til Gavn
for de danste Stater, at Veddelobenes Antal foroges

og at de indfores paa flere Steder i disse Lande end
hidtil?

2. Er det afgjort, at den saakaldte Trainering ikke

efterlader sig Folger,
tilstand,
forkorte

som svcekke Hestens Sundheds,

gjore den ubrugbar for Tiden eller
dens Liv,

og at Veddelob

endog

og den dermed

i Forbindelse staaende Trainering ikke frembringe Feil,
der

arte paa Afkommet,

naar den paa Banen ikke

mere brugte Hest anvendes til Hesteavlens Farcedling?

Selstabet onster tillige at erholde en historist Frem
stilling om Traineringer og Veddelob, indforte i andre

Lande uden for Engelland,
1

hvorved tillige maa anfo-

VI
res,

i

hvilke Lande de have havt en gavnlig Indfly

delse paa Hesteavlen, eller i modsat Tilfalde, i hvilke
Lande de igjen ere -afsiaffede."
Prcrmien,

som

stulde udredes

af det Classenste

Prcrmielegat, var 400 Rbd. r. S.
Uagtet denne Sags Afgjorelse fordrer en Masse

af Erfaringskundflaber,

som ligge udenfor Selskabets

egentlige Synskreds, tog det dog ikke i Betcenkning,
at opfylde dette Hnsie, som kom fra et Institut, hvis

Stifter havde

viist Selsiabet saa levende Interesse;

man indsaae nemlig,

at man,

ved at drage agtede

Sagkyndige af forsijellige Meninger ind med i Bedøm
melsen,

kunde sorge for en grundig Droftning og en

upartisk Dom.

En af de Mcend, som Selsiabet ind

bod til at afgive deres Mening i denne Sag,

sig

forhindret fra at opfylde dets Hnsie,

troede i Anledning af en

literarisi Strid

standen at burde trcekke sig

fandt

en Anden

over Gjen-

tilbage fra^ Bedommelsen,

sijondt han erklcerede sig villig til at understotte Sel

siabet med sin Sagkundsiab, hvor dette maatte behoves.
De Mcvnd som efter Selsiabets Indbydelse have ind

givet hver sin af den andens uafhængige Dom ere:
Herr Kammerherre og Oberst v. Berger,

Ridder

og Dbmd., Jnspecteur ved Cavalleriet,
—

Professor Wiborg, Ridder af Dannebrogen,

Forstander for Veterinairsiolen,

—

Major v. Flindt, Ridder og Dbmd.

—

Captain v. Riegels, Ridder af Dannebrogen.

Selskabet

modtaget 10 Priisafhandlinger;

havde

af disse vare 4 forsynede med Forfatternavn tvertimod

de for

Selskabets

Betingelser,

fastsatte

Priisopgaver

og kunde derfor ikke komme i Betragtning; dog bor

det bemcerkes, at ingen af dem fandtes at have besva
ret Sporgsmaalet

tilfredsstillende.x De andre 6 vare

betegnede med folgende Mottoer:
1. Kongen crret, Fodelandet velsignet.

2. Knapp sattle mir mein Dänenroß.

,

3. Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin, vorzüglich im
Landwirtschaftlichen Gewerbe.
4. Alles muß seiner Zeit sich verändern, o. s. v.

5. Prov Alt og vcelg det Bedste.
6. Man stal lcrre af og ved det Fremmede.
As disse fandtes Nr.
men ingen Afhandling.

1 at vcrre en velmeent Pitting,
fandtes

Nr. 2

en Forfatter af praktiste Kundstaber,

vel at robe

men Afhandlin

gen ansaaes dog af alle Bedommerne for utilstrækkelig.
Nr.

6

havde

ikkun

at besvare den

indladt sig paa

forste Deel af Sporgsmaalet, uden dog heri at tilfreds

stille Bedommerne;

endstjondt de fandt, at Afhand

lingen rober en indsigtsfuld Mand.

bleve
blandt

af Bedommerne

crkjendte

som

de indkomne Afhandlinger.

fire Bedommeres Stemmer

Nr. 3, 4 og 5

faldne

de fortrinligste

Imidlertid ere de

saaledes,

at ikke

engang To paa en asgjorende Maade have sat Nogen
af disse Afhandlinger

overst,

eller nogen Pluralitet

kjendt En af dem for at v«re en fyldestgørende Be-

VIII
svarelse.

Selskabet

har heller ikke selv fundet Anled

ning til at nføj øre Sagen anderledes end disse kyndige
Mcends sammenholdte Bedømmelser tilraadte.

Da nu

dog de tre nævnte Afhandlinger fortjene den Roes, at
de ere skrevne med megen Sagkundstab, og indeholde det

vigtigste af det, som kan siges fra modsatte Sider om
Gjenstanden, saa finder Selftabet det passende at tilkjende hver af disse Afhandlingers Forfatter en Beløn

ning af 100 Rbd. S. M.,

at lade Afhandlingerne

trykke samlede paa sin Bekostning,

og at stjamke hver

af Forfatterne 100 Exemplarer af denne Samling.

Underssgelse
of

de af det Kongelige Videnskabernes Selflab

fremsatte Priissp<>rgsmaal

om

Wcrddelobene,
Of

Oberstlkeutenant Poulsen.

lllottö:

„Alles muß seiner Zeit sich verändern; aber es wirb
verfallen, wenn man nickt unablässig arbeitet,
gegen diesen Verfall sicher zu stellen."

es

I
^or at belyse det forste Sporgsmaal:

,/Kunne Voeddehob i

Almindelighed antages at veere henskgtsmoessigeMid

ler til at fremme Avlen af saadanne Heste, som her i

Landet isoer soges for Udlandet, og vil det fremme
Hesteavlen og veere til Gavn for de danske Stater,

at VEddelobsbanernes Antal foreges, og at de ind
fores paa flere Steder i disse Lande, end hidtil?" vil

jeg efter Evne drofte folgende Punkter:

1) Hvilke Heste Heste

handleren i Almindelighed sogcc til Handelen; 2) Hvorledes de

Heste bor voere beskafne, som skulle sinde den for Hesteopdrætteren
fordeelagtigste Afscrtning i Udlandet.

§, i

.

De Heste, som af Hestehandleren skulle soges, maae ved

deres Salg i Udlandet give ham et Overstud, som staaer i For

hold til den paa Handelen anvendte Capital og til den dermed
forbundne Risico.

De Heste, som give Hestehandleren den storste

Netto Provenu, soges derfor af ham fornemmeligen. Af Produc
is
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tions-Omkostningerne er Jndkjobet afhcengkgt; Salget af det Brug,

fom Hesten i Almindelighed anvendes til, og af den storre eller
mindre Trang til deslige Heste. — Kun Heste af fortrinlige eller

sjeldne Egenskaber kunne ventes at sinde ret fordeelagtig Afsætning.
Vel kunne gunstige Eonjuncturer, f. Ex. Krkgsrustninger og

selve Krigen anledi'ge en stoerk Sogning; men disse have ingen

forudbestemmende Indflydelse paa Handelen; Hestehandleren kan
efter tstm ikke gjore sin Beregning; han kan ek, i Haab om en
tilfceldkg fordeelagtig Affcetning indlade sig paa Indkjob af en
Vare, hvis Underholdning er forbunden med.saa stor Bekostning.

Afsætningen maa være sikker og hurtig.

Særdeles gunstige Om

stændigheder kunne forstaffe ham en overordentlig Indtægt;

men hans stadige Handel maa være beregnet paa en mere sikker

Omsætning.
Ligesaa lidet, som Hestehandlerens Beregning bor stolte sig
paa tilfældige Eonjuncturer, ligesaa lidet er dette Tilfældet med '
Hesteopdrætterens, saafremt han stal have en nogenlunde sikkret

Indtægt af Hesteavlen; ogsaa denne maa være baseret paa en
vedvarende Afsætning.

Og da nu de omtalte Eonjuncturer mindre

gavne ham, fordi et særeget Slags Heste soges, end fordi et storre

Antal af de sædvanligviks sogte Heste forlanges, saa kunne deslige

gunstige Omstændigheder ligesaavel forskaffe Hesteopdrætteren som
Hestehandleren en overordentlig Indtægt, uagtet han har lagt sig
efter saadanne Heste, som finde den for ham fordeelagtigste bestan

dige Afsætning.

Det er klart, at dersom Hesteavlen skal bringe

Fordeel, maa Productions-Omkostningerne et overstige Indtægten
ved Salget, og Opdrættet maa derfor enten være af den Beskaf

fenhed, at det, dersom det ikke sælges i Folalderen, ved Brug no

genlunde kan erstatte Productions-Omkostningerne, eller og saadant, at det kan sælges til en forholdsviis hoiere Priis, dersom

det ikke yder nogen Nytte for det sælges.

Det bliver altsaa at

tage i Betragtning: 1) Hvilke Egenffaber Hesten bor have, for
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at kunne soelges fordeelagtigt, uden at - have vceret Opdroetteren
nyttig for Salget;

2) Hvilke Egenstaber den bor besidde, for,

forend den bliver solgt, at kunne yde Opdroetteren det störst mu

lige Gavn, og for da at kunne soelges fordeelagtigt i Udlandet;

3) Hvorledes disse Egenstaber frembringes og vedligeholdes i Racerne.

1*

Hvilke Egenskaber Hesten bsr have, for at Op
drcetteren st'al kunne vente at scrlge den med Fordeel,
uden at den ved Brug erstatter productions - Om
kostningerne.
Skal den unge Hest ved Salg indbringe saameget, at den

kan opdrcettes med Fordeel, uden at voere Opdroetreren til Nytte,

maa den besidde Egenskaber, som gjore den sogt af den mere For-

muende. Egenskaber, som give den et forhoiet Boerd, enten for
medelst udmoerket Tjenstdygtkghed og Skjonhcd, etter fordi den

fortrinlkgen er stikket til Tilloegsdyr.

Jo flere af disse Fortrin

Dyret forener, og i jo hoiere Grad det besidder dem, med endesto

hoiere Priis vil det ogsaa vorde betalt.

Dette see vi dagligen at

sinde Sted ved de oedlere, nub meer end almindelig Omhu be
handlede Racer, og hos disse i en hoiere eller lavere Grad, efter

som Clkma, Fode, Behandling og Parring har virket meer eller
Skal altsaa den hoieste Priks op-

mindre fordeelagtigt paa dem.

naaes, maa Hesteopdrætteren i Soerdeleshed tage Hensyn til disse

Omstcendigheder.

Denne Indledning forer til folgende Under-

sogelser^ a) til hvilke Tjenstbrug disse cedle Heste soges, og hvor

ledes de bor vcere beskafne til hvert soerstilte Brug; b) hvorledes
deres Beskaffenhed bor vcere, naar de skulle tjene som Tilloegsdyr.

s

3.

Den cedlere Hest soges af den mere Focmuende, tildeels som
tjenligst til Ridehest.

Dersom der mere sees paa Nytte, end

paa Fornsielse, maa den isser besidde Kraft, Udholdenhed, Hurtighed, et roligt Temperament og en trivelig Natur.

Tages derimod

mere Hensyn til Behagelighed, end til Nytte, maa den fornemmeligen vise Føielighed under Rytterens Villie, besidde Lethed og

Smidighed. i sine Bevægelser og et skjont Exterieur.

Dens Stor-

reife ashænger deels af det Brug Rytteren har for den, deels af
hans Smag.

AZdle Heste eftersporges endvidere til Ridebrug af Officerer
af de hoiere Grader og af Cavallerie- og Artillerie-Officerer, for
hvilke det er af Vigtighed, at »ære bereden med Heste, som besidde

Hurtighed og Udholdenhed, som kunne giøre betydelige Spring
i Hoiden og i Længden, som med Foielighed underkaste sig, med
Lethed udfore Rytterens Villie, og som Eigen udtomme 'deres

sidste Kraft.

Disse Hestes Størrelse og Bygning maa være

forskjellkg, deels med Hensyn til Rytteren, de skulle bære, deels

eftersom de skulle gjore Tjeneste ved det svære eller ved det lette
Eavallerie.

Hovedet maa være smukt, og godt forenet med en

velproportioneret, kraftfuld Hals; Bovene velstillede, stade og frie
i deres Bevægelse; Manken hoi og ffarp; Ryg, Lend og Kryds

lige og kraftfulde; Benene stærke og velstillede; Hovene sunde,
stærke og veldannede; Fodsiiftet let, lige, jordvindende og kraft
fuldt.

Forener Hesten med disse Egenskaber Skjonhed a: fuld

kommen Proportion af dens Legemsdele, graciøs Bevægelse, ud

mærket Lod og et Udtryk af fyrig, modig og from Characteer,
forhøier den derved endmere Rytterens Glands.
Denne forædlede Race attraaes af den mere Formuende end

videre til hurtig Befordring, — den større, stærkere byg
gede til den sværere, ben mindre til ben lettere Vogn —, eller

for ved Skjønhed at forhøie Equipagens Glands.

De Heste, som

hertil anvendes, maae med en stærkere Bygning forene en stor

Deel af de nævnte Egenskaber; dog fordres et saa megen Behæn

dighed og Lethed i Bevægelserne.
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Denne Art Heste kan man regne til den forste Klasse af
Luxusheste. — Dersom de saakaldte Luxusheste blot vare saadanne,

der holdtes til Skue, beundredes som et Product af den menne
og ikke behovede at have noget egentligt Voerd til

skelige Klogt,

Brug, da burde man vist fraraade Avlen af dem.

Men da de

tildeels netop ere de, der formaae at udholde de storste Anstroen-

gelser, og med Skjonheh forbinde Tjenstdygtighed, faa kan deres

Avl vel i Almindelighed et voere til Meen for et Lands Industrie.

Skal den oedle Hest tjene som Tilloegsdyr, er det ikke

nok, at den er i Besiddelse af hine udmoerkede Egenskaber, som
gjore den fogt af den mere Formuende, men disse Fuldkommen
heder maae vcere saaledes rodfoestede i Racen, at vi kunne gjore
Regning paa, at den vil forplante dem til Askommet, om ikke

fuldkomment, saa dog for storftedelen.

Jo cedlere den er, desto

sikkrere kunne vi regne herpaa, og sikkrest naar vi vide, at den

saavel fra Hingstens, som fra Hoppens Side gjennem mange Ge
nerationer nedstammer fra det oedlesie Blod,

Thi har den oedle

Hest endog fra en fjern Generation en Tilsoetning af uoedelt Blod,

saa har Erfaringen noksom viist, at dette kan arte paa Afkom

met i en meget hokere Grad, end det yttrer sig hos den selv, fordi
Afkommet et altid arter noermest efter Hingsten eller Hoppen, men

ofte efter en Hingst eller Hoppe af en foregaaende Generation.
Til Avl har af denne Aarsag det heelt oedle eller rene Blod et
afgjort Fortrin for der kun tkldeels oedle, og betafes derfor ogsaa

med en meget hsiere Priis.

En Hest kan ved en ringe Grad

af Foroedling voere meget godt skikket til Brugshest, men paa
samme Tid dog have liden eller ingen Bcerdi for Hestcavlen.

■'
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2, Hvilke Egenskaber Hesten bor have for at yt>e Op
drætteren den størst mulige Nytte, uden at dens
Voerdi fom Vare forringes ved Brugen?
Skal den unge Hest ved sit Arbeide erstatte Productions-

Omkostningerne, da er det fordeelagtigt, naar den uden Skade
for fin fremtidige Bestemmelse kan udrette dette i en tidlig Alder.

Det er derfor af Vigtighed for Landmanden t Almindelighed, at

opdrcette Heste, som t den unge Alder besidde megen Kraft og
Udholdenhed, det verre til Agerbrug, eller til andet Arbeide; og i

de fleste Tilfcelde ville Heste, som ere af en stor og stcerk Byg

ning hertil voere mere flikkede, end de mindre og finere byggede.
Men i dette Tilfcelde kan den unge Heft ei behandles med den

Omhu og Skaansel, som er nodvendig, for at udvikle og vedlige
holde alle den oedle Hests Fuldkommenheder.

Opdroettecen kan

derfor eiheller vente at faae den betalt med en saa hoi Priks,

som om den behandledes alene med Hensyn herpaa; dog vil han

endnu stedse kunne afscette den fordeelagtigt, naar han tillige tager
rigtigt Hensyn til det Brug, hvortil Heste soges i Udlandet.

Sporgsmaalet bliver altsaa: til hvilke Brug soges de mindre cedle

Heste k Almindelighed, og af hvilken Bestaffenhed bor de voere
for at finde den fordeelagtigste Afsoetning til de scerstilte Brug?

§

5-

Den mindre cele Hest soges:

a) til Brug ved Cavalleriet.

I de fleste europoeiske

Stater har man for ncecvoerende Tid trende Slags Cavallerie,

nemlig: det svoere, eller egentlige Lim'e-Cavallerie, det mindre svcere,
og det ganske lette.

Denne Inddeling grunder sig maaffee for-

nemmeligen paa de forstiellige Slags Heste, som bringes til Mar
ked.

De tll Cavallerke brugbare europoeiske Heste kunne efter deres

Storrelse, Bygning og ovrige Bestaffenhed henfores til tre Klas
ser.

De stoerke, noget svcere Heste, som bedst ere istand til at boere

svoere med Iernrustning forsynede Ryttere, bestemte til at chargere '
og gjennembryde Troppemasser, tildeles Cuirassererne.

Senestoerke,

smidige, udholdende Heste af liden Statur, som bedst ere flikkede
til at udholde Forposttjenestens Besvcerligheder med smaae, lette
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Ryttere, gives Husarer og ridende Jcegere.

For at understotte

saavel det svoere, som det lette Cavallerie i deres forskjellige Tjenst-

forhold, har man oprettet et imellem disse staaende trcdie Slags
Hestfolk, hvilket forsynes med Heste, som ece mindre af Natur

og flinkere t deres Bevoegelser, end det svoere, men dog stocre og

svcerere,

end det lette Cavallerkcs.

I den franske Armee danne

Dragonerne, i den osterrigske Dragoner og „Cheveaux Jegers”,

i den preussiske Landsenerec dette Mellemcavallerie.

At staffe det lette Cavallerie gode Heste er ved denne Ind

deling ikke vanflelkgt; thi decls ere dets Heste mindre skikkede til

hvert andet Tjenstbrug, og derfor hertil mindre sogte og mindre
kostbare; deels sindes af dem et storre Antal, fordi de fleste Lande
mere egne sig til at frembringe smaae, end udmcerket store og

stoerke Heste, og fordi man til Foroedlkngen af Landracerne hidind
til mere har anvendt smaae orientalske, end store oedle Hingster.

Derimod er Klagen over Mangel paa gode Heste til det svcerere

Cavallerie almindelig, og fortrinlige, store Rytterheste ville efter
al Sandsynlighed ogsaa i Fremtiden sinde en fordeelagtig Afsoet-

ning.

L. B. v. Rottenborg bemoerker: at den fremstrkdende Cul-

tur, og den meer -og meer tiltagende Befolkning er Hesteavlen

hinderlig, og mener, at den egentlige Ridehests Priis, efter Tinge
nes Gang bestandig vil stige, eftersom mere Land opdyrkes og

bliver nodvendigt til Agerbrug;

og at dette fornemmelig maa

gjoelde om Rideheste af det storre Slags, af hvilke det er saare

vanskeligt, at sinde et tilstrcekkeligt Antal af upaaklagelig Beffaffenhed.

Gv. Bismark siger: at man altid har voeret i Forlegen

hed for at faae Heste til det svoere Cavallerie, som forene den

fornodne Bevoegelighed med Styrke, og for at sinde en paalidelig

Stamme for disse.

„De to andre Arter af Rytteri," siger han,

„ere lettere forsynede; kun, som sagt, for at faae Cuirasseerheste,
ei alene saaledes, som de burde, men ogsaa som de kunde voere,

maa man.tragte ester at forskaffe sig en ny Stamme."
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l>) til Artillerie- og Trainheft; hertil forlanges om

trent det samme Slags Heste, som de, der anvendes til Mellemcavalle-riet, dog kunne de vcere mindre lette og mindre behendige i

deres Bevægelser, naar de kun ere stacke af Bygning, og besidde
Udholdenhed og en trivelig Natur.

c) .til Arbeidshest;

i Almindelighed

forlanges, hertil -

store, stoerkt byggede Heste, der ligesom de foregaaende forbinde

Kraft og Udholdenhed til Arbejdet med et et regelmeessigt, jord

vindende Fodskifte; jo mere de svare til disse Fordringer, desto
bedre betales de.

d) til Ride- o g til Kjorehest af den mindre Formuende.

Ofte sees herved mere paa enkelte smukke Partier, end

paa Hestens egentlige Tjenstdygtighed.

Ofte betales til dette Brug

en Hest^ som har et smukt Hoved og en velreist Hals, et lige

Kryds og en hoit ansat Hale, egnet til at engliseres, bedre, end

en anden, som har mere velstillede Been og et meget regelmassigere Fodskifte.

I dette Tilfalde bestemmes Prisen efter den

Sogendes soeregne Smag, og saadanne Heste kunne regnes til
den anden Klasse af Luxusheste.
Omendfkjondt den til Fordringerne svarende cedlere Hest, fom

Til I oegsdy c i Almindelighed er at foretrcekke for den mindre adle,
og derfor betales langt bedre, saa soges dog ogsaa den sidste dertil
i Mangel af hun, eller for at bode paa enadlere Races i enkelte

Dele for sine Bygning, der kunde gjore. den mindre stikket til et
eller andet Tjenstbrug.

De Heste, som hertil benyttes, maa isoer

vare velskabte og frie for arvelige Feil.
Af den her givne Oversigt synes mig at fdlge: at store,
stoerkt byggede, velskabte, foroedlede Heste af Kraft, Udholdenhed

og en trivelig Natur, og dernoest Heste af Middelstorrelse med

samme Egenskaber i Almindelighed ei alene ville sinde en meget
fordeelagtig Afscetning, men at de ogsaa bedst ville erstatte Op^

droetteren Productions-Omkostningerne, altsaa i enhver Henseende
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for Landmanden t Almindelighed ere de fordeelagtigfte at opdrætte.
— Om det ved de gængse Priser kan svare Regning, at opdrætte
saadanne Heste, som ikke ved Brugen erstatte Productions-Om-

kostnkngerne, derom ere Meningerne deelte.

§ 6.
3. Hvorledes hine udmærkede Egenskaber frembringes og
vedligeholdes i Racerne.
For at komme til Kundskab herom, var det maassee passende
i Korthed at gjennemgaae Hesteavlens Historie og at omtale He

sten deels i dens naturlige Tilstand, deels som Konstproduct.
AZldre og nyere Reisende og- Forfattere stemme overeens deri,

at Hesten, i sin vilde, eller ganske naturlige Tilstand

sindes i det indre af Asien.

Fuldkommen vild er den, med Und

tagelse af Thibet og det asiatiste Rusland, ikke mere at sinde,

derimod vel forvildet; men i dens forvildede og endnu mere i
dens oprindelig vilde Tilstand ahner man neppe Muligheden af

den Forcedling, vi have for Dine.

De storste vilde Heste ere

neppe saa store, som de mindste russiske, og have, efter General
Benningsens Beskrivelse, et tykt Hoved; meget brede, med lange

Haar besatte Kjæver; hceslkge lange, vidt fra hinanden staaende
Oren; ere fortil meget lavere, end bagtil; have et smalt Bryst;

et spidst Kryds; en tynd, oventil sædvanlig nogen Hale; lange
Koder, sncevre og lange Hove. — Ofte har man opfanget nogle

af disse vilde Heste; men det er ligesaa besvoerligt at tæmme

dem, som at betjene sig af dem.

De doe sædvanlig snart. Heraf

kan man flutte sig til, hvikcn Tid og Moie det maa have kostet,
at bringe Hesten paa dens nuværende Kulturtrin.

§

7.

Som Konstproduct betragtet kan Hesten maaskee siges
at have samme Rang blandt Huusdypene, som Jernet har bland;
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Metallerne.

Dens Culturhistorie vil jeg flygtig betragte under

folgende Afsnit:

1) Hestens Toemmelfe og Opdrcet til forskjelligt

Brug; 2) dens Forædlings- og Forbedringsperiode; 3) dens Til

bagefald ; og 4) Bestræbelserne, for paany at forbedre og forcedle
den, samt for at forhindre, at den ikke atter skal tabe de opnaaede Forbedringer.

1. festens Tcrmmelse og Opdrcet til forskjelligt Brug.
De forste Forsog paa at tæmme og afrette- Hesten henlæg
ges i Grækenlands fabelagtige Tider, hos Centaurerne rc.

Ved

Menneskets Pleie er den oprindelig 2Eslet lignende, musegraae,

langhaarede, uanseelige Hest fra Drkenen bleven omdannet til et
af de stjonneste og nyttigste Huusdyr.

„En af de herligste Er

obringer, Mennesket nogensinde har gjort," siger den ubodelige

Buffon, „er unægtelig Hesten, dette stolte, fyrige, modige Dyr,
som tjener Mennesket med alle sine Egenskaber, deels til at for-

hoie hans Hæder, deels til at gjore ham Fornoielse.

Den er en

Skabning, som fornægtede sin Eiendommelighed, og underkastede

sig Menneskets Villke, som den ofte synes at gjette, for ar udfore
den med Iver og Noiagrighed.

Naturen gav den Kjærlighed og

Frygt og en vis Taknemlighedsfolelse for de Tjenester, vi kunne
yde den.

Ek solende sit Slaveri, synes den at trænge til vor

-Beskyttelse."
Idet Mennesket udbredte dette nyttige Dyr i forskjellige Zo-^
ner, synes ogsaa hver Nation efter sin Fornodenhed fornemmelig

at have sogt at forplante de Egenskaber, der især vare den tjen
lige. -T- De sydlige og ostlige Nationer, især Araberne, have ved
Parring i deres Originalrace meest sogt at vedligeholde Hurtighed,
Behændighed og Udholdenhed.

Asiens og Afrikas store Drkener

have ovet Hesten i Hurtighed, Udholdenhed og Noisomhed; „Dshi-

rid" - Spillet, og, disse nomadiske Folkefærds hyppige Fægtninger

have udviklet dens Behændighed; Parringen af det Bedre med det

x
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Bedre, af det Fuldkomneste med det Fuldkomneste har, begunstiget
af Klima og Jordbund, understottet af en hensigtsmæssig Rogt

og Pleie, frembragt en gjennem Aarhundreder lobende Roekke af

med hinanden forplantede Egenffaber, som paa denne Maade tilsidst maatte opnaae en hoi Grad af Fasthed.
Hoit beromt er Arabiens Hest af oedleste Stamme, fom i

Almindelighed opnaaer en hoi Alder.

Harmonien i dens Byg

nings Dele, Hurtigheden hvormed den, uden at tage Fode til sig,
gjennemlobec uoverfeelige Orkener,

udmcerker den fordeelagtkgt.

Den er liden af Bcext; har sine, blöde, glindfende Haar; et
smukt, lige Hoved med en bred, flad Pande; vel ansatte Dren;

fljonne, levende Dine si store Ncefeborer; en lang, ftin, i en Bue

med Hovedet forenet Hals, fom giver Dyret et stolt og frit Ud
seende; en skarp og mager Manke; en lige og stoerk Ryg og
Lend; et lige Kryds med en hoit ansat Hale, som den boerer ud

fra Kroppen; hvoelvede Ribbeen, fluttede Flanker; flade, frie Bove,

hvis overste Deel ligger meget tilbage;

kraftfulde Muskler og

Sener, som give'dens Veen en udmoerket Styrke; smaae Hove ,
af fast Masse; et fyrigt, modigt Gemyt; et let og kraftfuldt

Fodskifte.
Fra Asien blev Hesten fort over til Europa, og eftersom en
forfkjellkg Anvendelse, Clima, Behandling og Parring indvirkede

paa den, dannede sig tfer flere Racer af meget afvigende Egen
skaber.

Agerbrug, og dermed i Forbindelse staaende Erhvoerv, saa-

velsom Maaden at fore Krig paa, udkroevede Tid efter anden
ftørre, stärkere byggede Heste, og disse frembragtes ved rigeligere
og mere noerende Fode af forskj ellig Art, ved langsommere, mindre

cinstroengende Bevoegelfe, og ved Parring af Individer, der af

Naturen vare meest modtagelige for hine Fodemidler, og derfor
meest udviklede sig i Omfang; thi de store Masser gjennem Aar
hundreder parrede med lignende maae ved stoerkt ncerende Fode
frembringe hiint, fra Hestens oprindelige Form faa ganske afvigende

u

Kjod- og Knokkelproduct., I Danmark bleve derfor ogsaa Hestene,
storre og massivere, end i Norge

og

Island.

Om -Fries

land og Holland siger Baron v. Sind: „I disse Lande trives

isoer de Urter, hvormed deres Heste til Overflodighed fodes og
ligesom mceskes; men en saadan Fode tjener kun til at udvikle
Kjoddele og foroge Vcedffernc; derimod ikke til Nervernes Kraft

og Knoernes Fasthed.

Saadanne Hestes tilsyneladende Fortrin

bestaaer kun i deres Storrelse og i Voegtcn af deres Masse."
Ved denne Behandlingsmaade gik flere af den.asiatiske Hests

fortrinlige Egenskaber tabt, disse sogte man kgjen at bibringe Ra

cerne ved Indblanding af orientalsk Blod, hvis Vcrrd man siden
leerte at kjende, og denne Bemoerkning forer os til en ny Periode

af Hesteavlen, nemlig:
§ 8.

2. festens Forcrdlings- og Forbedringsperiode.
I Grcekenland maae vi antage, at Blanding med det orient
talske cedle Blod meget tidlig har fundet Sted.

Deels ved Grce^

kernes Krige med Perserne, deels ved Handelen kom asiatiske Heste

til Europa.

Xerxes's Armee talte efter Herodot 80,000 Heste>

udentvivl lutter Hingste, da det i Orienten endnu den Dag idag

ei stal voere Brug at skjcvre Hingsten.

Grcekcnlands tore Grces^

gange og varme Clima fremmede Virkningerne af en saa fordeelagrig Blanding.

Til Spanien, som tik Sicilien forplantedes rimeligviis det

asiatiske Blod fra Mauritanien og Numidien under Carthaginiensernes langvarige Ovecherredomme; thi det synes vist, at Hesten

paa Kysten af Barbariet fra Lybien til Vestkysten af det gamle
Mauritanien (det nuvcerende Marecco) oprindeligen nedstamme fra
Arabien, Persien o. s. v.
I Norden af Europa udbredtes de scytifke Hestes Blod

ved BeroriNg med de mere

mod Vesten boende Folkestammers

Hesteracer; men to Hovedaarsager forhindrede Racernes fremskri

dende Forbedring.

Den ene var den, efter Strabo, hos Scyterne

-stedfindende Brug, at skjcere deres Hingste, for at gjore dem tam

mere; den anden at Hestene udartede paa de fede, vaade Græsgange i Lithauen, Germanien og den nordlige Kyst af Gallien.

Hvad der desuden forhindrede, at der af denne Beroring ei kunde
fremgaae nogen fremskridende Foroedling, var deels, at disse Racer
ei vare saa oedle, som det sydlige Asiens, deels, at man formodent

lig ei forstod at drage Fordeel as det cedle Blod.
For det orientalske cedle Blod havde en betydelig Indflydelse
paa de europceiske Heste, maae disse have vceret af en maadelig

Beskaffenhed, hvilket kan formodes af den Skildring, Polyb giver
'af det romerske Rytteries Ubehændighed, og det numidiskes store
Overlægenhed ved Hannibals Overgang over Trebia; Marc Aurels
Hest, saavelsom de Afbildninger af indenlandske Racer, der findes

paa de romerske Basreliefs forsikkres Intet at indeholde, som kunde

betegne den osterlandske Hests Raceproeg, Ild, skjonne og kraftige
Bygning.

Del indsees let, at Blandingerne med de orientalske Stam

mer, i det sydlige Europa maa have vceret Hesteavlen langt gun
stigere, end i det nordlige, og hvad der fornemmelig kan have bi

draget til denne Blanding, er Folgende: Ved Maurernes Ind
fald 710 kom hine cedle Hestes Blod til Spanien,

og dette

maatte udbrede sig meget under et Ophold af noesten 8 Aarhundreder.

Dog var kun Andalusien, formedelst sine hoie, tore Grces-

gange af Naturen scrrdeles egnet til at vedligeholde den cedlere

Race i sin oprindelige Tilstand. — Pragten ved Hofferne af Gra
nada og Cordova, Carroussellerne o. desl. hvormed de Store un

derholdt sig, havde Jndforselen af de skjonneste Heste til Folge.
I det 10de Aarhundrede sendte Storvizier Abel-el-Maleb ben

Cheid Califen Abel-el-Rahman III, foruden andre Foræringer

af Vcrrdi, 15 arabiste Heste.

I Aaret 732 trængte Sarace-

I
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nerne, 200,000 Mand stærke, frem indtil Murene af Poitiers,
hvor de bleve total slagne af Carl Martell, og deres Anforer
Abel-el-Rabman dræbt.

Det kunde ikke feile, at efter dette Ne

derlag et stort Antal af deres Heste maatte blive tilbage i Frank
rig, og dette bevirkede vel den forste, for den franste Hesteavl
gunstige Blanding.

Ogsaa Korstogene vedligeholdt loenge en For-

bindelse med Orienten.

'

Erobreren Dshingis Khans Hærtog havde, idet han floebte

de undertvungne Nationers Krigere med sig, en Sammenblanding
af de asiatiske Hesteracec tklfolge.

Heste fra Indien, Persien, Ara

bien o. ft v. udbredtes over hele Asien; hans Sonneson Balon
Khan troengte i Aaret 1211 frem til Polen, Ungarn og Schle

Dette Tartarernes Indfald, paa hvilket fulgte flere andre,

sien.

i Særdeleshed i Aaret 1640 Islam Guerays med 300,000 Tartarer, maa uafladeligt have-bragt et saa meget storre Antal mor-

genlandste Heste til Polen, som det hos disse Folkeflag stedse stal

have været Brug, at hver Mand forte to Heste med sig, naar

de droge i Felten.
!

Polen skyldte desuden de mangesidige, deels

lykkelige deels ulykkelige Beroringer med Tyrkiet,

hvorved en

Mængde orientalske Heste kom til dette Land, sine Racers Forbe

dring.

Ogsaa bragte Handelen, som Polen i ældre Tider gjennem

Armenien drev med Persien, Heste derhen.

Overhovedet vare

Polakkerne stedse store Undere af Hesten, og forstaffede sig med
stor Bekostning fortrinlige Stodhingfte.

Dette har unægtelig og

saa mere og virksommere, end den tidligere tilfældige Sammenblan

ding med orientalst Blod,

bidraget til at forædle deres Racer,

og give denne Forædling Varighed.

Saaledes var man tilfældigviis i Europa bleven bekjendt

med det ædle Blod; men deels blev det ikke i lige Grad udbredt
i de forskjellige Lande; deels havde Clima, Fode og Behandling
Indflydelse paa dets Artning; deels maatte man snart blive vaer,

at det, ved at blandes med uædelt Blod, tabte af sine udmærkede
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Egenskaber.

Derimod havde man lcert, at man ved Parring med

oedle Heste kunde bibringe Landcacerne Egenskaber, som de tildeels
formedelst Clima, Fode og Behandling havde tabt, deels aldrig
havdie besiddet i saa hoi en Grad.

Tid efter anden afsondrede

man, om ei stcoengt, saa dog tildeels de oedlere Heste fra de al

mindelige Landracer; man oprettede i forskjellkge Egne Stutterier,
hvortil man isoer udvalgte oedle Stodhingste.

Saalcenge man her

med vedblev, kunde det oedle Blod vedligeholdes; men da foran
drede Omstoendigheder foranledigede, at man ophorte med at op

friske det, tabte det sig igstn lidt efter lidt, eller forsvandt tildeels
ganste i de Lande, hvor det var blevet udbredt over Landcacerne.
Denne Tingenes Gang forer os altsaa nu

§ !>.

'

3. til Undersøgelsen af de Omstcrndigheder, der kunne an
sees som foranledigende Aarsager til dette Tilbagefald.
Orientalernes Toge til Europa ophorte, og Stutterierne, som
i hiin Foroedlingsperiode af Fyrsterne, de Store og de Rige mere

underholdtes for Enkeltes Focnoielse,

end for det Almindeliges

Nytte, bleve ved den tiltagende Cultuc og Befolkning, og den

deraf folgende Udstykning af de storre Godser for kostbare at un
derholde saaledcs, som det for vac fleet. — Deels nokedes man

med at beholde det man havde, deels indflrcenkede man Stutte
rierne, deels lod man dem ganske gaae ind, og anvendte Intelligents og Midler mere paa Agerbrug og Qvoegavl.

Vort eget

Lands Hesteavls Historie vil gjore det Anforte endmere indlysende.

„Christendommens Indførelse," siges i en bekjendt Afhand
ling over Aarsagerne til Danmarks Hesteavls Forfald, „var ikke

uden Indflydelse paa Hesteavlen.

Den tartarifle Kjoerlighed til

Hesten forsvandt; Vceddelobene asskaffedes, fordi man betragtede

dem som hedenske Lege, og Agerbrugets Fremskridt var Udbredel2

ir;
sen af fortrinlige Hesteracer ugunstig; dog holdt Klostrenes Op
rettelse dette Onde nogenlunde Modvoegt."
. x

„De Geiftlkge,

*•

v

,

i Besiddelse af de storste Landejendomme,

brugte Heste for sig og deres Folge.

De indrettede Stutterier,

og deres Kundskab" om andre Landes Heste foranledigede dem til at

lade fremmede Stodhingster komme, for at forbedre de indenlandske
Racer.

Saaledes sinder man i Catholicismens Periode de bedste

Heste hos Biskopperne og i Klostrene.

Fra dem udbredte de sig

til de adelige Iordegodseiere, og med Fornoielse saae man, hvor
ledes en, fra den gamle danske Hesterace nedstammende, ved uden-

landffe Beffelere forcedlet ny Hesterace udbredte sig overalt i Landet.

Derved gjenvandt den danske Hest fra Aar til Aar, hvad

den ved en forfomt Behandling, og mere overladt til Naturens
Indflydelse havde tabt i Kraft og Skjonhed.

Men da Gejstlig

hedens Godser ved Reformationen tilfaldt Kronen, og Regenten
saaledes, ved at erhverve sig disse, blev en af de storfte Grund-

eiere i Riget, befattede Gejstligheden sig ikke mere med Hesteavlen
i det Store, hvorimod denne nu blev en interessant Gjenstand

for Fyrsterne."
„Kong Frederik II. oprettede t Aaret 1562 det beromte

Stutteri paa Frederiksborg, og et lignende paa Antvorffov og
andre af hans Godser!

Den bekjendte Staldmester v. Lohneisen

bemcerker i sin: „neu eröffnete Hof-, Kriegs- und Reitschule," at
hiin Konge med stor Bekostning lod komme Beskelere fra Italien,

Spanien og andre Egne. — Christian IV. elskede fra Ungdom
men af Hesten; Fyrster og Landets Adelige, fom kjendte hans
Pndlkngstilboielighed, sendte ham Beflelere fra alle Kanter.

Den

store Hertug Albrecht, Statholder i Nederlandene forcerede ham i
Kroningsaaret 1596 to spanske Hingster.

Hans Svigerfader for

cerede ham en beromt Beskeler, kaldet Hertug Olrich.

Den rus-

siffe Ambassadeur bragte Stodhingster med fra sit Fodeland; og
med store Omkostninger lod man ogsaa nogle komme fra andre

Lande.

I de Kongelige Stutterier befandtes tyrkiske, oegyptiske,

polske, neapolitanske, marokkanske, engelste, lyneborgste, schaumborgste

og ftieslandske Hingster.

Man talte i det Mindste 16 Stutterier.

Fra England medbragte Kongen, efter Besoget hos sin Svoger,

Kongen af England, i Aaret 1606, Hingster og Hopper, hvoraf

han oprettede et Stutteri paa Joegersprkks.

ordentlig Kjoerlkghed for denne Race.

Han havde en over

Paa denne Maade skabte

Kongen den nye Race af de eengang saa beromte danste Heste.
— Frederik Hk. -havde i det Hele 10 smaae Stutterier, af hvilke

flere havde lidt meget i den svenste Krig.

Nu bleve igjen mange

udenlandske Heste bragte ind t dem; man regner, at i et Tids

rum af 10 Aar meer end 19 nye Bestelere ere tilkomne.

Keiser

Leopold forcerede Kongen en stjon bruun tyrkifl Hingst, og en
sort, som nedstammede fra hans-Stutteri.

oedledes ved polst Blod.

Andre Stutterier for-

Frederik III., saavelsom hans Fader,

solgte Hingster og Hopper for at bringe Landracerne i Opkomst;
han foroerede endog i denne Hensigt sine Undersaatter Heste. —

Christian V. fik 1684 flere tyrkiske Bestelere, og lod med stor

Bekostning spanste Stodhingster komme.

Denne Konge glemte

eiheller Landracernes Forcrdling; han kjendte baade deres Vigtige
hed i Krigstider, og Fordeel i Fredstider.

Godseiernes Stutterier

betragtede han som meget vigtige for Avlen af store 0g stjonne

Heste.

Forordningen af 16be Juni 1686 om

Stutteriernes

Oprettelse paalcrgger enhver Jordegodseier, at have et Stutteri i
Forhold til Godsets Storrelse, og at holde gode Hingste tkl Bon

dernes Hopper. — Heller ikke Frederik IV. holdt Stutteriernes
Forbedring for «vigtig.

Han lod 1702 komme 16 spanste Hingster

for sine Stutterier. — Christian VI. forogede Stutteriernes Antal
og forbedrede dem ved andre Egnes Racer.

I Aaret 1741 ankom

tre fremmede Bestelere, en arabist og t0 tyrkiste."
Ved saaledes vedvarende at indfors cedle Hingster, hvilket stete
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af Private, saavelsom af Fyrsterne, vedligeholdtes Hesteracerne i

Danmark i. deres udmoerkede Tilland; men eftersom i den paa-

felgende Periode Stutterierne, der havde udgjort Stammerne for
Foroedlingen, nedlagdes, tabte sig igjen Tid efter anden deres for«

trinlige Egenskaber.
Erfaringer.

Ogsaa i andre Lande har man giort lignende

Det var i hiin Tid egentlig de mange Stutterier,

der gjorde de europceiske Landes Hesteracer berømte, fornemmelig

ved den Moengde oedle Heste, de producerede, tildeels ogsaa ved

den sterre eller mindre Indflydelse, de udovede paa Landracerne.
England, Spanien, Italien, Polen, Rusland, Mecklenborg og Dan

mark have havt de berømteste.

Med disse Stutteriers Oplosning

adspredtes det cedle Blod over Landene, krydsedes med Landracerne

i det Uendelige, og forsvandt.

Baron v. Sind siger: „at en

Moengde Stutterier i Tydskland," — af hvilke han ncevner endeel
—, „have frembragt Heste, som ikke have havt deres Lige, og som

have besiddet alle de Fuldkommenheder, som forlanges af fuld

komne Heste; men at alle disse Stutteriers Heste saaledes have
aftaget i gode Egenskaber, at man ikke gjenkjender dem."

Efterat Stutterierne vare nedlagte, behandledes og parredes
de oedle Heste deels uden Hensyn til deres fortrinlige Blods Con

servation, deels parrede de sig selv i Floeng med Benderhestene,
som groessede i Fcelledsskab paa store Overdrev, hvilket naturligviis
maatte have Udartning til Felge.

„Ved intet af vore Huusdyr,

(Hunden undtagen)," siger Hofftutteri-Jnspecteur I. C. Justinus,

„synes en fierce Sammenblanding at have fundet Sted, end ved

Hesten." — At denne, Hesteavlens, Forfald har voeret almindeligt
anerkjendt, derom vidne de mange Anordninger og Bestroebelser af

Regjeringer og Private for igjen at hoeve den, og for at forhindre
dens Forfald paany.

De forfljellige Fremgangsmaader, man i

saa Henseende anvendte, ere anførte i: „Zeitung für Pferdeliebhaber,"

af Major v. Wachenhusen.

Tydeligt fljennes,

at Dnffet om

21
HesteavlenS Forbedring er almindeligt, og at Engloendernes Erfa
ringer kunne tjene os til Vejledning.

Vi komme altsaa nu til

§ 10.
4. Bestræbelserne i de forskjellige Lande, at frembringe
og vedligeholde Hestestag, der kunne fyldestgjore vore
fordringer.
I den Hensigt, at forskaffe sig gode, selvstændige Hesteflag,
udsogte man, efter hikn Focfalds-Perkode, tildeels de tilsyneladende

bedste Tillcegsdyr, man kunde sinde i Landracerne, beregnede dem
som fortcknlkgen skikkede til at forplante de Egenffabec, de selv
vare i Besiddelse af, og opmuntrede ved Belsnnknger til fortrins-

vkis at benytte disse til Avl; — deels opkjobte Regjeringerne til
syneladende udmcerkede Hingster og fordeelte dem som Landbeskelere;
deels oprettedes Pepinker-Stutterier, der ffulde tjene til Stammer

for Landbeffel-Anstalterne.

Man lod tildeels komme Stodhingstec

fra Lande, hvis Hesteavl tilforn havde vcecet beromt, men nu
ei mere var af en saa god Beffaffenhed.

I Tydffland forskaffede

man sig f. Ex. Beskelere fra Danmark, Holsteen, Neapel, Ungarn,
Spanien.

Hos os ere hine Forholdsregler tildeels indeholdte i For

ordningerne af 1771. 1778. 1785. 1795. 1796. 1806. 1807.

1827; angaaende Sverrig sindes de omtalte i „Zeitung für Pferde

liebhaber" 2den, Zdie og 7de Aargangj angaaende Mecklenborg i
2den, Zdie, 4»e og 6fe; angaaende Hannover i 2den, Zdie og 7de;
angaaende Preussen i 2ben, 41* og 6te; angaaende Sachsen i 3bie;

angaaende Anspach i 2bm; angaaende Baiern t 2ben, 3bie, 4be og
6te; angaaende Würtemberg i 2bpn, 3bie og 4be; angaaende Hessen
i 3bie og 4be; angaaende Dsterrig i 2ben, 3biez 4be og 6te; an

gaaende Schweitz i 2bfn; angaaende Nederlandene i 3bie; angaaende
Frankrig i 3bie og 6fe; angaaende Italien i 3bie og 4be; angaaende

Polen i 4bf; angaaende Rusland i 2b?n og 3bie.
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Ved alle disse for Staterne saa kostbare Anstalter, — der

ikke. havde til noermeste Diemed, at producere udmoerkede Brugs
heste, men meget mere at virke paa de over Landene udbredte

Racer, og fornemmelig at bringe Bandernes Hesteavl i Opkomst
—, fik Landracernes Forbedring dog ikke den Fremgang- man havde

onflet.

Man kunde ikke gjore Regning paa Vedligeholdelsen af

de Fuldkommenheder i Hesteracerne, man havde tragtet efter, at

forskaffe dem, disse kom kun af og til tilsyne, viste sig kun tklfoeldigviis i enkelte Individer, og de vigtigste Egenskaber savnedes

ofte aldeles; dog ledede denne Fremgangsmaade til mere almindelig

Opmærksomhed paa andre Landes Hesteavl, end man hidtil havde
vnst.

Ved meer og meer at overbevise sig om Englands Heste

avls Fortrinlighed, og ved at bemoerke de oedleste engelffe Hingstecs
gode Indflydelse paa Hesteavlen, anledigedes man til at efterforffe
og noie at gjore sig bekjendt med de Grundsoetninger, efter hvilke
Hesteavlen der lededes.

Af alle europoeiffe Nationer havde den arabiske Hests Dpperlighed voeret anerkjendt, man havde tragtet efter, at forskaffe sig
arabiste Beflelere; ved dem havde man tildeels bibragt sine egne

Racer hines Egenffaber; men man havde parret det Gode med
det Slette; de deraf fremkomne Blandingsprodukter udartede igjen,
og Racerne maatte paany opfriskes ved oedle Beflelere.

I Eng

land, som paa Fastlandet, indsaae man Nodvendigheden af «delt

Blod til Hesteavlens Forbedring, og indforte det.> I hiint De-Rige
er det oedle Blod ei alene vedligeholdt, men det har endog opnaaet

en saadan Fortrknlighed, at det nu soges paa hele Fastlandet til

andre Racers Foroedling, da dets egnes oedle Blod for Storstedelen er forsvundet.

Engloenderne vare de forfle, som vedligeholdt

en reen Stamcace til saadan Opfciflning af Landracerne..

Mang

foldige anstillede Prover havde givet dem den Overbeviisning, at

det orientalfle Blod tabte sin Eiendommelighed ved at sammen
blandes med det nordiffe, at de deraf fremkomne Producter vcl
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begavedes med nogle af den østerlandske RaceS æble Egenffaber,

men ikke ganske befriedes for den europæiske Hests Mangler.

Ved

Væddeløbene var det ksoer, at Englænderne kom til denne Er

kendelse,

§ IL
I det Foregaaende har jeg sogt at oplyse, ved hvilke Midler

det lykkedes Orientalerne, i deres ædleste Hesteracer at vedlige
holde de Egenskaber, der give dem et faa host Værd.

Englæn

derne fulgte deres Exempel, og lærte derved at ind see, at Udart
ningen af denne ædle Stamrace ikke var en uund-

gacrelig Folge af det forandrede Clima, hvilket man

hidtil havde antaget, og endnu længe troede i det ovrige Europa,
men at den ligefrem fulgte af ben urigtige Fremgcmgsmaade i

Ved tidligen at udvikle den unge

Behandlingen og Parringen.

Hests Kræfter, og ved at prove de til Avl bestemte Stamdyr,
saavelsom deres Afkom, vedli'geholdtes ogsaa hos dem ben ædleste

Races Eiendommeligheder, og ved nøjagtige Stamregistre sattes
de istand til at folge Naturens hemmelige Gang i Graderne af
Artningen.

Jstedetfor //Dshirid/,:<Svt(Iet og deslige hos Ara

berne brugelige Dvelser, indforte Englænderne Traineringen; til
Prover, der kunde erstatte Orientalernes Krigstoge og hurtige
Reiser igjennem Orkenerne, tjente dem to af deres Mdlingsforly-

stelser, Iagtridt og Væddeløb.
„Alt i Jacob den

Regjeringstid," siger Grev Veltheim,

„har man i England benyttet orientalske Hingster til Hesteavlens
Forædlings men forft under Carl II., som bragte Hestevædde
løbene i et Mags System, synes man at have indseet Nødven

digheden af en ædel Races Reenavl, thi denne Konge sendte sin
Staldmester til Barbariet og Lille-Asien, for at hente saavel Hop
per som Beskelere af ædel Stamme.

Sildigst fra 1720 afu tilfoier

hiin Forfatter, „kan man af de i England forhaanden værende
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trovoerdige Efterretninger overtyde sig om, at dengang i Reglen
ikke mere nogen Hest bragtes paa Veeddelobsbanerne, hvis rene
orientalffe Descendents ei kunde godtgjoces; og dette stete ikke af

tom Modesoge eller Forfængelighed, men fordi Erfaringen til-

stroekkeligen havde viist, at af en Hest, som indeholdt en Tilsoetning af nordisk Blod, ingen Gevinst mere var at vente."

Afvige

end andre Forfattere i deres Mening om det engelske Fuldblods
Oprindelse fra Grev Veltheims, saa synes det dog med Rimelig

hed at kunne antages, at dets Tilværelse ffyldes Heste, som enten
ved deres Descendents, eller -selv paa Voeddelobsbanerne have
godtgjort at nedstamme fra det bedste orientalffe Blod.

'

§ 12.

Men Englanderne vare ei alene betcenkte paa at vedlige
holde den cedle Hests udmcerkede Egenffaber, de sogte ogsaa at

bibringe den Fuldkommenheder, der gjorde den mere stikket til de

forstjellige Brug, hvortil Hesten i Europa anvendes, — nemlig
en stsrre og stoerkere Bygning — og derved at forskaffe sig en

Stamrace, som endmere var stikket til at bibringe Landracerne de
Fuldkommenheder, man onstede dem i Besiddelse af. — Den en

gelske Fuldblodshest udmoecker sig fordeelagtigt ved -fin stanke Ryg,

sine fljonne Bove,

sin velproportionerede

kraftfulde Bagdeel.

Hvo har siet Fuldblodshingstene Moses, Logic,

smukke Hals og sin

Cochrane, Erymus, Paloemon, Hazard, Caseio og Claudeslay, og

beundrer ikke deres Shonhed? — Ved hvilke Midler jeg troer

det lykkedes Englanderne, at forstaffe Orientalen hine Fortrin, vil
jeg nu forsoge at forklare.
Det var, som tilforn bemcerket, noksom bekjendt, at Stor-

relse og Omfang af Legemet kunde tilveiebringes ved rigelig og

stcerkt ncrrende Fode; men ogsaa beviist, at dette forogede Quan
tum Næringsstof kunde have Tabet af andre gode Egenskaber til
Folge.

En foroget Mcengde Fodemidler kan bevirke, at Legemets

25
Dele tiltage i Omfang; men et saaledes udvidet Legeme taber let
i Styrke af dets enkelte Dele, og i Energie.

Det er f. Ex. ved

Forsøg beviist, at den danske Hests mere porese, med ftørre Huulheder forsynede Knogler meget lettere" brydes, end den orientalske-

Hests sinere, compactere.

I samme Forhold, som flige store He

stes Knokkelmasse er mere los, er ogsaa deres Muskelsystem mindre

fast; hkin gedigene Kraft, som sinder Sted under et gunstigere
Forhold, gaaer tabt ved denne Udvidelse as de faste Dele.

Det var let at indsee, at Arabernes Behandling af deres

Heste maatte vcere Vedligeholdelsen af disses fortrinlige Egenskaber
gunstig, men det maatte ogsaa vcrre Engloenderne indlysende, at,
dersom det flulde lykkes dem, at frembringe større, til deres Hen

sigt mere svarende Heste, uden at give Slip paa den orientalffes
Fortrin, maatte en anden Fremgangsmaade, end den hidtil bruge--

lige, roelges.

Skulde et forøget Quantum Føde frembringe denne

Virkning, maatte det til Legemet afsoette saameget ncerende Stof,

som muligt; det Skadelige, Hensigten Modvirkende boctffaffes
hurtigt og let, og Begyndelsen hermed gjøres i en tidlig Alder.
Føllets Behandling i de første Aar har den største Indflydelse

paa Dyrets hele Levetid; kun halvt uddannet kommer det til Ver

den, og i den paafølgende Tid gaaer Udviklingen af Organerne,
eller Legemets Dele saavel i Form som i Struetur for sig.

Det

er derfor ei ligegyldigt, under hvilke Omstcendigheder denne fort

satte Dannelses- og Udviklingsproces skeer.
gives Fuldblodsføllet Kjoernefoder,

Fra den tidligste Alder

og under Traineringen, den

egentlige Opdroetnkngsperiode, saamegen Havre, som den ved en
hcnsigtsmoessig Behandling kan fordøie; og for at Legemet kan
tiltage i Omfang, uden at de faste" Dele derved tabe i Const-

stents, maae isoer de Substantser, der ved at gjennemtroenge dem
kunne formodes at befordre hiin omtalte svampagtige Tilstand, bort-

ffaffes.

Hvorledes jeg troer, dette kan bevirkes, skal jeg siden ved

Trainerkngen omtale.
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8 13.
Væddelsbenes Hensigtsmæssighed til en cedel Stammes Ved

ligeholdelse har jeg i det Foregaaende ssgt at bevise; vilde man
afskaffe dem, og alene rette sig efter Stamlisterne, kunde man et
være sikker paa, at det bedste Blod blev conserveret.

Jsg vil

nu ssge at vise, at de kunne blive et virksomt Middel til en for

bedret Hesteavls Udbredelse.

Er det, hvilket jeg tilforn har be

mærket, tvivlsomt, om det kan svare Regning, at opdrætte saa-

danne ædle Heste, som et ved Brugen erstatte Productions-Omkostningerne, og disses Opdræt dog er nodvendig til Landracernes For

bedring, saa maa det være af Vigtighed for Hesteavlen, at være

betænkt paa Midler, der virksomt, kunne opmuntre til at fremme
Avlen af- hine Heste.
senderen Væddelsbene.

Som et saadant Middel betragter Jnd-

Ved dem gives saavel Den, hvis Formues-

Omstændigheder tillade, at anvende betydelige Omkostninger paa

Opdrættet af de ædleste Stamdyr, som og Opdrætteren af for
ædlede, mindre kostbare Tillægsdyr Udsigt til Lon for de paa Op
drættet anvendte Omkostninger og Bestræbelser.

Ved dem kan

selv Den, hvis Stilling ei tillader ham, med Omhu at behandle
sine unge Heste, dog middelbart vinde;

thi om endog Bonden i

Almindelighed ei kan befatte sig med den hensigtsmæssigste Trainering, saa gives ham dog ved Væddelsbene Udsigt til fordeelagtig
Afsætning af et fortrinligt Product til Andre, som maatte have

Lyst til at tage det i Training i Haab om Vinding paa Banen.
At mange af disse forædlede Dyr prsves, kan være af stor Nytte
for Hesteavlen, forsaavidt man derved bedst kan komme til Er-

kjendelse om det ædle Blods Indflydelse paa Landracerne, og ledes
i Valget af Tillægsdyrene. — Af Bygningens, Musklernes, Se
nernes, Diets o. s. v. Beskaffenhed kunne vi vel medrette siutte

os til Dyrets Kraft og Sundhedstilstand, men Livskraftens Grad,
Dyrets Udholdenhed kunne alene Prsver overbevise os om, og
da sidstnævnte Egenskaber i Almindelighed forplante sig til Af-
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kommet, er det ei uvigtigt, at den til Avl bestemte Hest proves.

Vel give de forstjellige Anvendelser af Hesten, og den forskjeilige
Smag Anledning til, ar man ei overalt i Europa kan blive ganske
enig om, hvilke Hkngster fornemmelig bor vcrlges til Landracernes

Forbedring; men saavidt er man dog enig: a) ar Forbedringen
kun kan blive varig, ved at man holder en reen Stamrace, hvad
enten man nu vil forskaffe sig denne fra Arabien, Nubien, Eng

land, Spanien, eller ved en fortsat indbyrdes Parring af euro-

pceiste Racer;

b) at Hestens Voerd mere bor bestemmes efter

dens beviste, end efter dens tilsyneladende Tjenstdygtighed, og at

derfor offentlige Prsver ere af stor Nytte for Hesteavlen.
Jeg har saaledes strcebt at godtgjore:
1) at det er nodvendigt at vedligeholde en reen Stamme til

Landracernes vedvarende Forcedling, og at Englandernes oedleste

Stamrace, den saakaldte Fuldblodsrace, er fortrinligen stikket til

at bibringe Afkommet de Egenstaber,

der give det et forhoiet

Vcerd som Arbeidshest, som Ride- og Kjorehest i Almindelighed,
som Cavalleriehest, som Luxushest og som Tilloegsdyr, i hvilken

Henseende jeg tor beraabe mig paa nogle egne Erfaringer; paa

mange mecklenborgste Landmcends Meddelelser f. Ex. i „Zeitung
für Pferdeliebhaber" 2ben Aargang

10. 16. 17. 31. 34. 44.

45; 3d-e Aargang JV° 19. 21. 22. 26. 27. 28. 32. 34;
4d- Aargang

21/22. 23. 26. 27. 28. 29. 30; 6
* Aarg.

JVi 38. 39. 40. 41; og paa „Hippologische Blatter" udgivne af
Grev tzolmec 1^ Bd. Pag. 6. 172. 204. 235; 2^ Bd.
Pag. 18 o. f. ;

2) at Hestevoeddelob kunne ansees som det sikkreste Middel
til Vedligeholdelsen af denne Stamrace, og at de fslgelig middel

bart kunne fremhjcelpe og udbrede Productionen af fortrinlige
Brugsheste.

Jndrommes Rigtigheden heraf, og tages endnu i Over§
veielse:
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3) at Voeddelobene give Anledning til, a) at Hestens Kroeftec

tidligt udvikles, b) at mange Heste med vcrsentlige Feil eller Anloeg
dertil udelukkes fra Avlen, c) at man erkjender om den for Ud

viklingen henstgtsmoessige Traknering har vceret rigtigt anvendt —
hvilket Alt jeg i det Folgende skal soge at udvikle.

4) at de bidrage til at voekke mere almindelig Interesse for

Hesteavlen, deels derved, at de give Haab om en foroget Jndtoegt,
deels derved, at mange udmoerkede Heste forevises, deels derved
at de ere Forsamlingssteder for Hestevpdrcettece, Stutterikyndige
og Hesteyndere, som her kunne komme til rigtig Indsigt om

en vel ledet Hesteavl, deels endelig derved, at ogsaa De, der

blot sinde Fornoielse i det Skuespil Voeddelobene afgive, yde Bi
drag dertil — saa troer Indsenderen heraf at torde antage, at

hine Prover i Almindelighed kunne ansees for at voere hensigtsmcessige Midler til at fremme Avlen af saadanne Heste, som her

i Landet isoer sogcs for Udlandet, og at det, vilde fremhjoelpe en

forbedret Hesteavl, og vcere til Gavn for de danske Stater,, at
Voeddelobsbanernes Antal forogedes, og at de indfortes paa stere

Steder i disse Lande, end hidtil; — formenende, at det vilde
voere hensigtsmoessigt, dersom —, efter Beslutningen af Selskabet
til Hesteavlens Fremme i de danste Provindser —, Baner ogsaa

anlagdes ved Randers, ved Aalborg og ved Viborg.
I Anledning heraf tillader Jnds. sig at anfore efterstaaende

Bemoerkninger af „Foreningen for Hesteavl og Hestedressur „i de
Kongelige preussiske Stater, indeholdte i dets fjerde Aarsberetning

1833:

„Fuldblodsstammen kan kun derved vedligeholdes i sin

Vpperlkghed, at de meest udmoerkede Individer udelukkende benyttes
til Avlen.

Disse loerer man kun at kjende, ved at prove dem i

Voeddelobene, folgelig kan Fuldblodsstammen kun i Forbindelse med

Voeddelobene vedligeholdes i sine voesentligste Egenskaber."

„Ei alene at Voeddelobene vedligeholde Fuldblodsstammen paa

sin Hoide; de maae endog give Anledning til dens Zndforelse og
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Grundfoestelse, hvor den endnu ei er forhaanden, og hvor de anordnes med anseelige Proemier; hvilket fremlyser deraf, at, da Fuld

blodsheste i Voeddelobene stedse sekre over Halvblodsheste, — naar

er et Uheld eller en Tilfoeldighed anlediger en Undtagelse —, kunne

de udsatte Voeddelobsproemier kun vindes med Fuldblodsheste."
„Rigtigheden gf Forestaaende er ukmodsigeligen stadfoestet ved

Erfaringen.

Alle Englands hoist udmoerkede Brugsheste nedstamme

i en ncermece eller fjernere Generation fra Fuldblodshests.

Hvor-

meget end Regjerkngerne stroebte at forbedre Hesteavlen, sogte man
dog forgjceves Fuldblodsheste; men efter Vceddelobenes Indforelse
i Mecklenborg, Holsteen, Preussen, Osterrig o. s. v. see vi deres

Antal aarlkgen at tiltage i et alle Forventninger overstigende Forhold."
„Man er derfor af den Formening, at Alt, hvad der kan

flee til Hesteavlens Forbedring bor sammenfattes deri, at Vceddelob

foranstaltes ved at udsoette Proemier.

Selv Den, som gjor andre

Fordringer, maa dog ubetinget indcomme, at Meget kan opnaaes
paa denne Vei, at de Midler, som dertil anvendes, ei ere bort
odslede, og at det lader sig retfoerdiggjore, naar som Basis fast-

soettes: kun at anvende Foreningens Midler saaledes, at derved
Voeddelobene fremmes."

Denne Mening stadfoestes ved folgende Ord af Kammerraad

Hofmeister i Eutin: „Engloenderne have den fuldkomneste Hrsteavl;

de opnaaede den ved Vceddelobene, og ved dem kunne ogsaa vi
opnaae den."
Slutteligen giver Indsenderen sig den Frihed, at tilsoke et

Par Ord i Anledning af Landets Hefteavl i Almindelighed: Nytten
af, at prove den til Avl bestemte Hest, er tilforn viist.

Derved

komme vi til Kundffab, om den er i Besiddelse af saadanne usyn
lige Egenflaber, som vi attraae den maatte meddele sit Afkom,
eller behoeftet med Mangler, vi naturligviis ikke kunne onfle Follene.

Ligeledes er det vigtigt, at vi tage Hensyn til dens Byg

ning, og at vi til Avlen udvoelge Tillcegsdyr, der besidde syn
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lige Fuldkommenheder, vi onfle nedarvede, for at vi kunne forffaffe os et til visse Tjenester fortrinligen skikket Afkom.

Men

det er ikke nok, at vi efter disse Grundscetninger udvoelge Hingstec
og Hopper, endnu vigtigere er det, at voere overbevikst, om de

ogsaa arte saaledes, som vi have formodet, det vilde skee, og at
vi bestemt vide, hvilke Fuldkommenheder eller Mangler en Hingst
eller en Hoppe fortrinsviis meddeler sit Afkom, for at vi kunne

lede Parringen saaledes,
meest Svarende, opnaaes.

at det Fuldkomneste, til vore Hensigter

Paa Artningen burde man vel ved

Proemie-Uddelinger tage mere Hensyn, end paa Dyrenes Exte
rieur. — Ind s. er af den Formening, at en Beskrivelse af en

god Folhoppes Beskaffenhed vilde veere snffelig, og at det vilde
voere til stor Nytte for Hesteavlen, om det, saameget som muligt

offentligt blev bekjendtgjort, hvorledes de Fuldblodsbeskelere, der nu
anskaffes i Landet, arte, eller hvilke Eiendommeligheder de t Sær
deleshed meddele deres Afkom.

„Ikke deri bestaaec en god Heste

avl," siger Gr. Bismark, „at man holder Bestelere, og lader

-Hopperne bedoekke; men deri, at man underkaster Factorerne, hvor
med man vil frembringe et Product, en Kritik, og handler derefter."

„Die Steigerung der Kräfte ist das Ziel, das man bey
dem Train iren erreichen muß."

Gr. Stephan Szechenyi.

Med Hensyn til det andet Sporgsmaal: Er det afgjort,
at den saakaldte Trainering ikke efterlader sig Fol

ger, som svoekke Hestens Sundhedstilstand, og gjor
den ubrugelig for Tiden eller endog forkorter dens
Liv, og at Vceddelob

og den dermed i Forbindelse

staaende Trainering ikke frembringer Feil, der arte
paa Afkommet, naar den paa Banen ikke mere brugte

Hest

anvendes

til Hesteavlens Foroedling?

vil jeg

forsoge i Korthed at angive, hvad ved Trainering bor forftaaes,

og hvorledes jeg troer den hensigtsmcessigft ivoerkscettes.

§ 14.
Formaalet af „Trainering" er efter mit Skjon en stadig

Udvikling og Dvelse af Hestens Krcefter, men for at opnaae dette

i en hoi Grad, har man understottet Dvelsen, ved at give Hesten
stoerkt noerende Fode, sogt at bortstaffe de i Fodemidlerne inde

holdte overstodige og stadelige Dele, og at komme Naturen til

Hjcelp ved at befordre Fordokelsen, lette Uddunstningen og tilveiebringe et friere Aandedroet.

Man har derfor ogsaa kaldet Trak«

neringen „den Methode, at faae Hesten til at fordoie en stor Moengde
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noerende Fode, og med hver Dag at blive mere kcastfuld og ud
holdende."

Ved den saakaldte Trainering troer jeg derfor bor

forstaaes en Fremgangsmaade, ved hvilken man soger at bringe
Hesten i den muligst kraftfulde Tilstand, derved, at man fætter

Behandlingen af Hesten saaledes i Vexelvkrkning med Fodemidlerne
og disse med hikn, at ek alene Bevægelse og Medicamenter sætte

Organerne istand til at berede en stor Mængde nærende Dele af
Foden, men at ogsaa Fodemidlernes bedstmulige Tilberedelse i

Forbindelse med Dyrets Bevægelse og ovrkge Behandling gjor

dette skikket til Krastyttring og Udholdenhed.
Rigtigt anvendt,, d. e. afpllsset ester Hestens Alder, Kræfter
og ovrige Beskaffenhed maa altsaa Traineringen udentvivl have

en gavnlig Indflydelse, hvorimod den, urigtigt anvendt, vistnok
kan blive svækkende, istedetfor styrkende, og altsaa stadelig for

Dyret.,— At vogte sig for saadant Brug af vore Huusdyr, som
efter Erfaring i Almindelighed har Sygdom til Folge, eller frem

bringer Anlæg dertil, er en af Dkætetikens forste Regler.

Stærk

Brug f. Ex. af en tykfodcet, i Anvendelsen af sine Kræfter lidet

over, Hest, bliver sandsynligviis Aarsag til en eller anden Syg
dom; hvorimod en lige kraftig Anstrængelse af en, i Dvelse holdt
og passende fodret Hest, hos hvilken Nutcitionen staaer i rigtigt

Forhold til de ovrige Livskræfters Vttringer, ei let vil have nogen
skadelig Indflydelse paa dens Sundhedstilstand.

Bedst afværges

Sygdomme i det dyrifle Legeme ved at holde det i Virksomhed;

jo mere passivt det er, desto modtageligere bliver det for Sygdomme og desto mindre stikket til Anstrængelse.
Hesten daglig Bevægelse i forstjellig Gangart,

Bestemmelse gjor det nodvendigt.

Man give

eftersom dens

Denne Bevægelse holder den

i en sund Tilstand, og har desuden den Nytte, at gjore den

from og lydig.

Selv en noget heftig og usædvanlig Bevægelse

kan tjene tll at afhærde Hesten, og derved bidrage til at vedlige

holde Sundheden.

De fleste Sygdomme indfinde sig i Alminde
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lighed hos Heste, som staanes for meget, og hvis Eiere gjerne
see, at de vise del saakaldte Staldmod, en exalteret Tilstand,

der giver Hesten en tilsyneladende Fyrighed og Lethed i sine Be-

vcegelser, men som kun er af kort Varighed.

Naar derimod

Hesteopdrætteren daglig giver sine Fol Bevcegelse i den frie Luft,

eller Bonden lader sine unge Heste forrette let Arbeide, saa er

dette et Slags Traknering, og vist en hensi'gtsmoesstg, styrkende
Behandling.

Overjages derimod-Follet, eller bruges den unge

Hest til for svoert Arbeide, indtil de bringes ud af Aande, saa
vorder en saadan Trainering mere svcekkende end styrkende for

Dyret.

Arbeidet bor afpasses efter Hestens Kroefter, og disse er

stattes ved rigelig og sund Fode; dennes Indflydelse er igjen afhoengig af Arbejdet, saa at Arbeide og Fode maae betinge hinan

dens Indvirkning paa Legemet, dersom Traineringen skal kaldes
hensigtsmoessig.

Rigtigt at afpasse disse Indvirkningers Forhold

til hinanden, deri bestaaer udentvivl Traineermelhoden.

„En Hest,

som er godt traineret til Lob," siger Gr. Szechenyi, „maa ligne

en Musik-Accord, i hvilken ei forekommer en eneste falsk Tone."
Trainering er ek alene nodvendig som Forberedelse, naar He
sten paa Voeddelobsbanen skal afloegge Prove paa Kraft, den tjener
ogsaa til at udvikle de af Naturen i den unge Hest nedlagte
Kroefter og Anloeg til at gjore den stikket til med Lethed, at for

rette det Arbeide, man i Almindelighed forlanger af den.

Den

Mening, som ei er ganste ualmindelig, at Traineringen maa have

en stadelig Indflydelse paa Hestens Sundhedstilstand, og at den
frembringer arvelige Feil, har maastee tildeels sin Grund deri, at

man har seet Traineermelhoden urigtigt anvendt, deels ogsaa, at

man ei altid rigtigt bedommer Hesten k den for Diet uvante
Skikkelse, hvori den viser sig i Traineerstanden.

Tilforn har jeg

bemoerket, at dersom den Behandling, hvormed man vil komme
Naturen til Hjcelp, ei stal vorde svcekkende, istedetfor styrkende, og

derved anledkge Sygdomme, maa den anvendes med Skjonsom3

34

htd.

Folgende er en fort Oversigt over Trakneermethoden, saa-

ledes, svm Indsenderen anseer den for at vcere hensigtsmcessig.

§ 15.
Antaget, at en ung Hest flulde soeltes i „Training,"
saa vilde Omgangsmaaden omtrent voere folgende:

Esttrat den

ved „Longering" er forberedt, vcennes den lidt efter lidt til at bcere

en meget let Rytter, en Dreng, som kan veie 60 til 70

og

med denne Vcegt rides den daglig en eller flere Timer i Skridt.
Naar den saaledes i langsom Gangart er bleven vcennet til at

bcere en let Bcegt, lader man den af og til falde i en naturlig
Trav eller Galop, og i denne Gangart hver Dag tilbagelcegge en

kort Veistrcekning.

Alt eftersom den unge Hest heri faaer mere

Dvelse, og efterhaanden som den mere tiltager i Krcester, fort-

scettes disse Lob mere vedholdende, dog uden at Hesten derfor

forceres til et hurtigere mere anstrcengende Lob.

Denne Dvelse

foretages paa en elastisk d. e. Groes-Bund, hvorved Musklernes
og Senernes Smidkghed ei alene vedligeholdes, men endog for-

oges, og hvergang den, efter endt Lob, er bragt i Stalden, af-

gnides den med en Halmvisk, og tildoekkes.

Denne Gnidning

med Halm udvikler en velgjorende Varme paa Kroppens Over

flade, og er et af de hensigtsmcessigste Midler til at holde Hud
organet i Virksomhed, og til at styrke Mufflerne og Senerne.

Da Erfaringen har viist, at meget Vand er Hesten til Besvoer, naar den skal have stcerk Bevoegelse, gives den, for den ud
rides, kun lidet at drikke; derimod faaer den, efterat den igjen er

kommen tilbage til Stalden,

og afkjolet, et storre Quantum,

hvorved den Forsigtighed iagttages, at Vandet maa vcere kuldflaaet. — I Henseende til Fodringen er det Regel,

Hesten megen Havre, og lidet Hoe.

at give

\

Imedens den unge Hest er i „Training", scettes den engang
om Ugen paa folgende Maade i stcerk Sved: Tidlig om Morgenen
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tides den, tildækket med flere Doekkener, omtrent | Time i Skridt,

derefter £ Miil eller loengere i G o lop, indtil Sveden bryder ud,

og bringes derpaa tit Stalden, hvor aldeles ingen Trcrk maa vcere.
Doeknerne aftages, Sveden skrabes af med Troespaaner, og Heften
gnides saalcenge nied Hoe- og Halmviske, indtil den er tor. Der-

efter faner den kuldflaaet Vand at drikke, og Hoe i HoekkeN, eller

Hoe, som er dyppet i Vand.

Svedm'ngen bevirker sandsynlkgviis,

at mange stadelige Dele udskilles igjennem Hudorganet, og forer
tages oftere eller sjeldnere i samme Forhold, som Hesten rober

meer eller mindre Anloeg til Fedme, og som den er meer eller
mindre fast af Muskler.

Englcenderne soge derfor meest at til
*

veiebringe Sveden i de Dele, i hvilke den meste Fedtmasse har
ansamlet sig; f. Ex. ved at tildcrkke Halsen mere, end den ovrige

Krop, naar denne Deel isoer er beladt med Fedt. — Ligesom vibemoerke, at ncesten allé fede Dyr komme langt lettere i Sved,
end magre af samme Ärt, see vi og at en Hest, der en tidlang
er traineret, ikke let sveder.

Cellevcevet under Huden befries fot

det overflodige Fedt, Huden loeggec sig toettere til Knoklerne og
Mustlerne, og de sidste tiltage meer og meer i Fasthed.

For at bortskaffe de i Fodret indeholdte skadelige Dele, der,
Naar Hesten faner usunde eller et for stort Quantum Fodemidlet,

let ansamle sig i Indvoldene; for derved at forhindre disses skader
lige Virkning paa det dyriste Legeme, og for at befordre Fordoielsen

af de noerende, Legemet styrkende, Dele af Fodret, anvendes snavet
i Begyndelsen af TraineringeN, som siden Under den fortsatte
Behandling, af og til tinde afferende Midler, og heri er det, de

Veterinairkyndige i feer sinde en Hovedanstodssteen.

„Afferende

Midler," siger man, „virke svcekkende og naturstridig paa Dyrets
Organismus," og unoegtelig kunne de vorde stadelige, naar de ei

anvendes med Forsigtighed; desuden synes man neppe noksom at
tage i Betragtning, at Hesten, saaledes fom vi forlange den, er

et Konstproduct, og at dens Behandling herefter bor indrettes.
3*
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Savnede den foroedlede Hest al Rogt og Pleie, som den i vild

Tilstand levende, da vilde him-snart udarte, og ikke mere svare
til vore Fordringer.

Dette bevises noksom ved de forvildede Heste

i Sydamerika, der, ffjondt oprindeligen af den oedle spanske Race,

dog ved at vcere overladte til Naturen, have tabt deres oedle Proeg.

§ 16Omendskjondt der vel lader sig gjore grundede Indvendinger

imog Laxeermidlernes Brug, er det dog let at godtgjore, at de,
rigtigt anvendte kunne have en middelbar styrkende og velgjorende

Indflydelse paa Legemet.. Plouquet siger: „Iblandt Laxeermidler
er en stor Forskjel; nogle gaae over i Blodet, andre ikke.

Purgantser

kunne overhovedet bruges med Nytte, hvor man formoder megen
Sliim, .Galde, Rester af fordoervet, ei fordoiet Foder o. s. v. i

Tarmene; i Sygdomme i hvilke gjennem Tarmene en Renselse
af Blod og Safter ansees for nodvendig; naar man vil bortlede

Safterne fra et Sted, hvor de kunne have en skadelig Indflydelse."
Men han bemoerker tillige, „at man i Receptboger ofte finder
overdreven stoerke Purgantser, der ligefrem kunne drcebe en Hest,

ffjondt ikke egentlig ved hoeftig Afforing."

S. v. Tennecker mener:

„Laxeermidler bringe Tarmekanalen til at virke paa forstjellige med

den i Forbindelse staaende Organer, paa Leveren, Kroskjertlerne
og Underlivets indsugende Kar,

forhoier derved disse Organers

Pirrelighed, og anstroenger dem til storre Virksomhed.

Den virker

paa Blodaarerne og det i dem indeholdte Blod, hvis Forandring,
formedelst Medvirkning ved de dyriske chemiske Processer, kan med

dele sig til alle andre Organer.

Endvidere afledes og tilledes

Livskraftens Virksomhed formedelst Laxeermidlernes Indflydelse paa
en os ubckjendt Maade, sandsynligviis igjennem Nervesystemet, i
de ncermere og fjernere Organer i Legemet.
Laxeermidlerne

Endelig udtomme

ogsaa forstjellige i Tarmene indeholdte skadelige

Ting, som Orme, ansamlede Fedtmasser, Slum o. s. v.; frem-
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deles siger samme Forfatter: „Laxeermidler blive til styrkende Loegemidler, naar de bortfore Cruditceter, som ved deres Pirring i Tarme

kanalen, ved deres Overgang i Blodet svoekke, forstyrre og meer
eller mindre afbryde Livsprocessen."

Det kommer derfor ved Brugen af Laxeermidler fornemmelig
an paa, at ben skadelige Indflydelse de, urigtigen, anvendte, kunne

have paa det dyriske Legeme, forhindres.

Organerne bor, ved

hensigtsmæssig Forberedelse, gjores modtagelige for en let Indvirk
ning af Medikamenterne, og disse vcelges af det Slags, og an
vendes saaledes, at de ei frembringe en voldsom Virkning.

Eng-

lcenderncs Fremgangsmaade herved er omtrent folgende:
Under Euren faaec Hesten ingen Havre, derimod t de lo

eller tre forste Dage tre til fire Klidfoder.

Omtrent 2 Kander

Hvedeklid udrores i hedt Vand til en Deig, hvormed fodres, naar

Hesten gives herved kun liden Beveegelse.

den er bleven afkjolet.

Efter denne Forberedelse faaer den en afforende Pille, og sildigere

paa Dagen Hoe eller et lidet Klidfoder, og kuldflaaet Vand at
drikke.

Pillen indeholder i et passende Forhold Aloe, Kummen,

Jngefer og hvid Seebe.

Aloe er ved sin Bitterhed styrkende, og

virker, som bekjendt, paa de tykke Tarme, og meget langsomt.
Kummen og Jngefer hore til de bekjendteste mavestyrkende og
vinddrivende Midler.

Soeben er et bekjendt „Vehikel," som ogsaa an

tages at have oplosende og velgjorende Virkninger.— Saaledes soger

man at bibringe Hesten megen Fode, og at styrke og rendse Maven. —

Ogsaa den bekjendte tydste Vetecinair Kersting angiver flere lindt
afforende Piller; men disses Composition forekommer mig ikke at

vcere saa henfigtsmoesfige. — Dagen efterat Hesten har faaet Pillen,

gives den et Klidsoder, og rides i Morgenstunden omtrent

Skridt.

Time i

Denne Roren gjentages om Middagen og om Aftenen,

og understotter betydeligen Middelets Virkning.

Den noeste Dag

faaer Hesten sit soedvanlige Foder, og den dcrpaa folgende rides

og behandles den som sædvanligt.
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Ved en fanbail Behandling, ben saakalbte Trainering, soge

Englænderne at fætte deres Heste i ben kraftfulde Tilstand, som

de betegne med Udtrykket ,/Conditionog for at give et tydeligere Begreb om denne Tilstand, vil jeg her tilfoke nogle Details,

uddragne af den, paa LOaarkg Erfaring grundede Veiledning til
at fcette Heste i „Condition" til Jagtridt, en bekjendt engelsk
Jagtrytter, Hr. Aperley, giver i Sporting- Magazine N. S.

Vol, X. o. f.*) ved folgende Forssrifter.

8 17.
„I det sædvanlige Staldsprog siger man om en Hest, at

den ec i god Stand o: Condition, naar den har meget Kjod,

glindsende Haar og et sundt Udseende.

Men ved alle disse ud

vortes Tegn paa Sundhed kan den dog være ganste uduelig til
en vedholdende Anvendelse af sine Krcefter.

Tor man endog i en

vis Henseende sammenligne Haarets og Hudens Udseende med
Mennestets Ansigtsfarve („Complexion"), faa lader sig dog He

stens gode eller flette Condition langt rigtigere bedomme ved
Folelsen, end med Diet."

„At Dyr i en tæmmet Tilstand udvikle Kræfter, som man

ei fjenbec hos dem i den naturlige o: vilde Tilstand, er en be

kjendt Sag.

Saaledes ogsaa Mennestet, hos hvilket man forme

delst Dynamometret har bragt i Erfaring, at et Menneskes physifle Kraft i den vilde Tilstand forholder sig til en Franffmands,

som 51 til 69, til en Englænders som 51 til 71. — God Fode,
underftottet af Dvelse af Kræfterne, hærder Mufflerne o. s. v.,
og hele Legemets Sammenvæv er for storstedelen afhængig af
Dyrets Fode,"

„Næst den, hos en Jagthest nodvendige Legemsbeffaffenhed
er dens Condition af ftorste Vigtighed, og efter mit Begreb en
faa uundværlig Betingelse, at jeg altid har holdt enhver Moip
’) vide „ hippologische Blatter,
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og Bekostning til dette Diemeds Opnaaelse, for vel anvendt; thi
jeg gjorde kun for oste den Erfaring, hvorledes en middelmaadig
Hest i Condition flog en i og for sig selv langt bedre, som er

var holdt saa hensigtssvarende.

Det System, jeg over i 20 Aar

fulgte, er nu blevet almindeligere > men da jeg fsrst udsvede det, var
det ligefrem stridende imod mine Venners og Naboers Opinion." —
Esterat Hr. Aperley har anfoct sine Grunde for Uhensigts-

mcessigheden af en langvarig Groesgang for Jagtheste, da disse
stulle bruges i November, angiver han folgende Plan:

„Naar

Hesten opstaldes, maa den forst holdes saa ksoligt, som muligt
*

og da Tiden er kostbar, og Medicinen tjener til at rendse Ind

voldene, (Sveden bortstaffer det overflodige Kjod og Fedt), faar
bliver den forste Medicin at give jo for jo heller.

Hvorledes

denne maa voere beskaffen, er afhcengigt af en noie Kjendtstab til

Hestens Constitution, dog bliver den at indrette mildere, end fced-

vanligt, da Dyrets Indvolde desuden ere flappede ved den loengere
Nyden af Groes.

Hesten rores i Forstningrn uden Dcekken; men

naar den er beredt til at tage den anden Dosis,* er den alt mere
vant til Staldatmosphcercn, og maa nu behandles med mere Omhu.
Proves Hesten tidligt om Morgenen, saa maa den
*
naar Veiret

et er meget varmt, tildoekkes med et tilstccekkelig. tykt Dcekken.
Har den strax ester Opstaldningen faaet den forste Medicin, vi
ville antage den 20be Juli, saa vil den omtrent den 17^ August
vcere fcrrdkg med hele Operationen;. maa dog i denne Tid og i

den paafolgende Uge kun rores langsomt, omtrent halvanden Time
daglig t den tidlige Morgenstund, for det begynder at blive hedt.

Man maa endnu ei bruge Strigle, da denne bidrager tH at aabne 1
Hudens Porer for meget, hvorved Hesten udsoettes for let at for
kjoles; for Oieblikket behoves ingen anden Pudsning, end at

Benene tre Gange om Dagen dygtigt afrives.

Bemcerker man

at Uddunstningen er standset, maa Hesten afgnidcs med en fast

sammensnoet lidet vcedet Hoeviff." —
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„En Hests Condition maa stride langsomt frem; (den er
et Vceck af Tiden) en lang Roekke af Forberedelser, ledsaget af

anstrengende Arbeide, er dens uundgaaelige Betingelser.

Fjorten

Dage efter den sidste Dosis Medicin, maa Begyndelsen gjores

med at sette Hesten i Arbeide, esters ere raste Fremstridt umulige.
Dog maa Vcerket stride gradeviis fremad, og bor i den forste
Manned mere bestaae i lange Spadseregange, end i saakaldet

„dygtigt Arbeide." — Hesten maa daglig vcere tre til sire Timer

ude af Stalden, og i denne Tid er Anvendelsen af „Alteratives"
*)

nodvendkge.

Ved dens velberegnede Brug pirres Indvoldene paa

en, Sundheden befordrende, Maade, hvorved den Tilstand mod

virkes, som vi i Staldsproget kalde „Fog1" (Ladhed), men som
rigtigere kunde betegnes med „almindelig Svekkelse og Slaphed,"
ved hvis Bortskaffelse Dyrets Udseende og Condition betydeligt

forhoies.

Halvblodshesie i Training geraade iscrr let i hiin Til

Jeg tor paastaae, at, uden alterative Midler, — udtom-

stand.

mende ere en Sag for sig —, ingen Jagthest kan blive bragt
til en blomstrende Condition, d. e. til skjont, glkndsende Haar,
til snart at blive tor efter en stcrrk Sved, og til fuld Legems

Af de ncevnte Midler ere forstjellige Arter i Brug; jeg

kraft.

holder imidlertid de paa Urinen (Diuretica) og Uddunstningen

(Diaphoretica) virkende for de bedste."
//Af Foder er Havre det meeft brugelige for alle Klasser af
Heste; dog har man i de sidste Aar givet Jagthestene Bonner, og

naar den tilborlige Forsigtighed iagttages, er dette meget hensigts-

mcrssi'gt.

Hvad Hoet angaaer, giver man en Jagthest nuomstun

der neppe Halvdelen af det, man tilforn gav den.

Men man

kan ei altid fodre Jagthestene paa samme Maade; man maa

derved rette sig efter Jagtens Beskaffenhed.

Om Hesten' om

') Alteratives o: saadanne Legemidler, som kun virke langsomt paa

Systemet, uden betydelig Formerelse eller Formindffelse af de natur-

,

lige Udtsmmeffer.
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Morgenen skal have Vand eller ei, nnar den stal bruges paa
/

' Jagten, rotter sig ester dens Constitution.

Er den tilboielig til

at laxere, og ganer Fodret let af, nnar den har Bevoegelfe, raader
jeg ikke til at give den Vand, beholder den derimod Kornet godt
hos sig, har den en lang Vei at tilbageloegge, og stal den forsti

Kl. 10 eller 11 begynde sin Tjeneste, kan man imellem Kl. 5

og 6 om Morgenen lade den gjore 6 til 8 Slug."
„Jeg kommer nu til Grundlaget for enhver Condition hos

Heste, nemlig Stalden og Staldbehandlingen.

Den sidste

har erholdt betydelige Forbedringer, siden jeg forst holdt Jagtheste.

For lovede jeg mine Venner at fremsoette et Par Exempler, hvad

Condition kan bevirke hos Heste, og disse vil jeg her forudsende,
for jeg strider til de videre Bemærkninger.

Vil jeg opregne de

talrige Stadfoestelser paa den gode Conditions uendelige Fortrin,

og paa den anden Side de, af en flet fulgte Hoendelser, Uheld
og Farer, hvortil jeg, ved mine egne og mine Venners Jagtheste
har voeret Vidne, saa kunde jeg, i det Mindste t de nceste sex Maa-

neder, ikke bestjeftige

mig med Andet.

Jeg vil derfor noies

med at anføre to Exempler, som ville soette Fordelene af god Con

dition udenfor al Tvivl."
„En af mine fortroligste Venner i „Sporting" Verdenen,
bekjendt for en udmoerket Kjender, gav 150 Guineer for en Hest,

som hedte Hermit.

Snart efter Kjobet var han nødsaget til at

forlade sit Opholdssted for at soge en beromt Lages Bistand.

I

to Aar var han under Loegens Hcender. — I denne Tid havde

Hermit paradisiske Dage, og dens Condition giorde samme Frem
skridt, som om den regelmæssigt var bleven behandlet til Jagt.
Om Sommeren fik den Medicin, gront Foder, Gulerødder, blev

rort i Skridt og undertiden sat i en passende Sved; om Vinteren
fik den regelmässige Svedegnlop og blev reden med Hundene.
Den var i en fortroeffelig „Groonis" Hcender, og dens Condition
kunde kaldes fuldkommen.

r

Den havde rigtignok lidt for meget

-

•

'
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Kjod; men dette var af en saa god Beskaffenhed, at denS Kraft
derved snarere formeredes, end formindskedes.

Hermit sprang meget

godt over Gjoerder, og havde i alle Gangarter det eleganteste
Fodskifte; dog stod den et det bedste Ry for sin Udholdenhed,
naar Jagten skulde gaae ret rafl.

Desuagtet gav dog den afdøde

Capitain St. Paul, faa paafaldende det end klinger, den uhyre

Sum af 650 Guineer for Hermit.

Kun den blomstrende Con

dition, — Vcerket af to Aar —, skyldte Eieren den høie Priis
han erholdt.

Det vedvarende, rigelige Kicernefoder, og den gode

Staldmanipulation bragte Hesten til Fuldkommenhed, og omskabte
den til noget ganfle Andet, end Naturen havde bestemt den til."

Angaaende det andet Exempel paa god Conditions velgjorende Indflydelse maa jeg henvende mig til min egen Stald.

Heste kan man kjobe overalt og til hver Tid; men Condition
kan man ei tilhandle sig.

Derfor burde Enhver, som ønsker at

udvide sit Etablissement, anflaffe sig Heste om Foraaret.

Man

har da Sommeren for sig, og er Hesten iovrigt fund, saa kan

den vcere bragt i Condition til Jagttiden.

Ifølge denne Grund-

soetning besøgte jeg for nogle Aar siden Hr. Tattersall i Mai
Maaned.

Jeg bemcrrkede en velbygget, stceck Hest, der saae ud

til at der kunde blive en god Jagthest af den.

for den, og tog den med mig.

Jeg gav 55 £ SterL

Neppe var jeg kommen hjem,

for jeg trak paa En, som kjendte Hesten, og som sagde mig, at
den var af Joe Andrews, en fortroeffelig Springer, men at den

paa ingen Maade lod sig bolde i Condition, at den, hvergang
den blev brugt noget, fik opløbne Been; kortsazt, at den, for at
betjene mig af Mandens egne Ord, saae ud som en „afjaget D;crvel."

„Her var altsaa en vid Mark for Forsøg.

Da jeg nøiere

iagttog Hesten, kunde jeg let forklare mig, hvorfor den ei havde

ladet sig holde i Condition; thi den havde aldrig vceret i en
saadan.

Hele Hesten syntes at bestaae af Hoved og Bov, Liv

havde den saa at sige flctikke.

Stray i Begyndelsen var jeg
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overbeviist om, at en Vi's Svækkelse, en Mangel paa tilbørlig

Nervekraft laae til Grund, at begge Dele kun ved en fuldkom

men Omdannelse af Dyrets Constitution kunde forbedres, og
denne Tilstand alene bevirkes ved god og rigelig Fode, ved alte

rative Lægemidler og god Staldpleie.

indre Organisation var svækket.

Jeg formodede, at dens

For nu at forberede den paa

Forandringen i Behandlingsmaadert, gav jeg den tre Portioner
af en meget mild Medicin, kun 5 Drachmer Aloe, med en Mel
lemtid af tolv Dage.

Efter to Dages Forberedelse med Hvedeklid,

var Virkningen fuldkommen tilfredsstillende.

I Sommerens Lob

gav jeg den i tre Perioder „Alterativpiller," og fodrede den med
god gammel Havre.

Hesten kom ikke rneer end to Gange daglig

af sin Baas for at vandes af en Dam, og fik intet grønt Foder,

med Undtagelse af nogle Vikker to Gange daglig i sex paa hin

anden følgende Daze.

I September Maaned erholdt den endnu

tre Portioner af ligesaa mild Medicin, og nu ied jeg den i den

paafølgende Vinter paa Jagt.

Jeg fandt min Hest aldeles saa-

ledes, som min Ven havde beskrevet den; en udmærket Springer
med fortræffelig Aande, iøvrigt ikke bedre, end de fleste andre

Jagtheste.

Vare disse syge, saa var den ikke mindre end vel,

og Friheder torde mau ei tage sig med den.

Efter hver Jagt

opløb dens Been, Kjødet smeltede fom Smør for Solen, og efter

en noget besværlig Jagt, torde man under otte Dage ikke igjen
gjøre Regning paa den."
„I den følgende Sommer behandlede jeg Hesten nøie saa-

ledes, fom i den foregaaende, kun lod jeg den give to „Bushel"

Havre"), naar den vilde æde saameget, og allerede i Begyndelsen

af den anden Jagtsaison bemærkede

jeg ben store Forandring,

fom var foregaaek med dens Condition.

Dens Been bleve nu,

efter et haardt Arbeide, fuldkommen rene; den aad meget godt,
') omtrent 60 Tf ugentlig.
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Livet udvidede sig, og den faldt ei som for sammen, efter en be
tydelig Anstrængelse.

Paa enkelte Dage kunde Hundene ei lobe

den for raskt og for længe, og ifolge et fortræffeligt Spring over
et hoit, stærkt Hegn, efter en Times usædvanligt raske Lob, solgte

jeg Hesten til en Lord for 200 Guineer. — Da jeg forst kom
i Besiddelse af den, kunde jeg, ved en liden Uopmærksomhed fra
min Side, fuldkomment bringe den i Stilstand i den forste Fjer

dingtime, og bestandig havde den sine gode og flette Dage.

Jov-

rigt var den meget fordeelagtigt og regelmæssigt bygget, og havde
i hoi Grad den for Jagten nutildags saa vigtige Færdighed i at
gaae over plokede Agre.

At springe var for den en forholdsviis

ringe Anstrængelse, og dens Aandedræt var upaaklageligt." —
Fremdeles horer til Behandlingen, at Stalden maa være tor
og varm.

Jeg forudseer, at det jeg har at sige om denne Gjen-

stand, vil sinde mange Modstandere af den gamle Skole, som
prædike over Farerne af en heed Stald.

Erfaringen derimod for

anlediger mig, istedetfor at indcomme Skadeligheden af en varm

Stald, at erklære, at jeg aldrig saae en Hest i god Condition

af en kold Stald.

Jeg vil endnu gaae videre, og paastaae, at

en Hest, som om Vinteren i en kold Stald, ved alle, en Grooms
optænkelige Bestræbelser, hverken kunde bringes til et godt Ud

seende, eller til fuldkommen Velbefindende, i en .varm efter Maanedsfrist vil besinde sig fortræffeligen.

Jeg kan hverken forklare

dette tilsyneladende Phænomens Hvorledes?

kun sige: at det er saaledes.

eller dets Hvorfor?

Horte jeg nu Sir Humphry Davy,

selv vkdtloftigen docere: „„at holde Heste i en varm Stald er
aldeles upassende, da den ubetinget nodvendige frie Tilstromning

af Suurstof seiler, at Jndaandingen af den atmosphæriffe Luft
er Grundbetingelsen for det dyriske Liv, at det er stridende imod

Naturen og dens Love, at indaande en anden Luft o. s. v.""

saa vilde jeg hore rolig paa alt Dette, og dog befale min Groom:
Bryd Dig ikke om Philosophens fkjonne Tale, tilstop vel enhver
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Sproekke i Stalden, sorg kun for, at et eilet to Ror blive aabne,
Bryd Dig et om frisk Luft;

for at aflede den fordoervede Luft.

den vil nok finde sig ert Vei, om saa var igjennem Noglehullet;

sorg kun for en Udgang for den fordoervede.

Det er et for at

behage den herskende Mode, at jeg sorer dette Sprog; var det

blot min Hensigt, at holde Hesten i en sund Tilstand, da vilde
jeg foretroekke en sval Stald; men dersom jeg vil forberede den

til at folge Jagthundene, — stal den derved boere en ferm Rytter,
saa maa jeg erkloere mig for den varme Stald."

„Ogsaa Mennestet har fra Oldtiden indtil vore Dage under
kastet sig et Slags Trainering af megen Analogie med den her
beskrevne, d. e. en Dicet, der gjorde det stikket til store Kcaftanstroengelser.

Fra Groekenlands og Roms Athleter indtil vore

Dages Boxere o. dl. har Begyndelsen af Traineringen bestaaet i

Blodrendsning, og derved at berede Vekene til Krafts og Virk
somheds Formerelse.

Dette skete ikke saameget ped Medicin, som

ved maadelig Bevoegelse og Sved, hvorved det overflodkge Kjod

og Fedt bortskaffes, og Uddunstning saavelsom Afsondring befor

dres.

Folgen af denne Methode var saavel hos hikn Menneste-

klasse som hos Hesten,

at de transpirerede meget lidet og at

deres Krcefters Maal havde naaet sit hoieste Punkt.

forfolge dette lcengere, og sporge:

Jeg kunde

Hvor vil et Menneske lettest

komme sig efter ert angribende Vinterdags-Marsch, i det varme,

eller i det kolde og fugtige Voerelse, eller endog i Bivouacen.
Jeg kan ikke istemme den Paastand, at varme Stalde skulde stade

Hestens Dine og Lunger; det forstaaer sig, at man i Stalden ei
maa taale fordcrrvet Stroelse."
„Det beroer udentvivl paa en urigtig Anstuelse naar man

paastaaer, at en Hest med lange Haar et saa let forkjoler sig,
som en med korte og fine.

Fiint og kort Haar ligger fastere til

Huden, og torer meget hurtigere.

Har en Hest en lang og huult-

liggende Haarbeklcedning, saa opblcrses den af Vinden; Sved og
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Regn torrer forst ester flere Timer, og forer saaledeS alle de ska

delige Folger med sig, som vaade Kloeder have paa Mennesket.
Jo finere og kortere Haaret er, desto lettere er Overgangen ved
Haarfliftet om Foraaret og Efteraaret; thi netop af de fok
pludselige Overgange hidleder Mr. Richard Lawrence faa rigtigt

Betændelses og Lungesygdomme.

Som Argument mob varme

Stalde horer man endnu anføre: at de deri holdte Heste lettere

forkjole sig ved flet Veir.

Derpaa fvarer jeg, at det hermed ingen

Fare har, faalænge Rytteren bliver siddende paa sin Hest, og ei
lader den staae for længe stille."

§ 18.
Saameger om at sætte Hesten i „Conditionom frem
deles at holde den deri, forklarer Hr. Aperley sig end udforligere.
Af det Anforte og de deri indeholdte Exempler troer jeg tydeligt

at have viist Indflydelsen af en god Condition, d. e. Konstens
Seier over Naturen. — Dersom nu Vædelob og Trainering

fluide have arvelige Feil til Folge, faa maatte disse vistnok vise

sig i en hoi Grad hos de engelfle Heste, da begge Dele hos dem
have været anvendte igjennem en lang Række af Generationer.

Men dette stadfæstes ikke ved Erfaringen, og til Beviis herpaa
maae disse Hestes Kraft og Udholdenhed til Brug, samt deres
Avledygtighed, tildeels i en meget hoi Alder, tjene.

Engelfle Au

torer, som Rich. Lawrence og andre, bestemme Hestens Levealder
til 40 Aar.

Hvad Tjenstdygtigheden angaaer, tillader jeg mig,

at henvise til Baron v. Biels Skrift, „Einiges über edle Pferde,"
hvor en Mængde Exempler anfores: Vognheste betræffende Pag.
61 o. f.; Jagtheste betræffcnde Pag. 58. 288. o. f.; Brugbar

heden i Krigen betræffende Pag. 70. 112. 113. 122. o. f.;

Angaaende hoi Alder og Avledygtighed vil jeg her tilfoie nogle

navnlige Fortegnelser:
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1. Angivelse af den Alder, en Deel af Englands berøm
teste Fuldblodsbeskelere i dette Aarhundrede, rftrr i
dets 2bft Decennium have overgaaet, (uddraget af
General Stud Book Vol. III.) *).
Antonio ...... i Aaret 1828 gammel 12 Aar.
Androssan . . . . . — 1827 — . 19 —
Blacklock...... — 1831 — 17 —
er Fader til mange Seirende.
4. Bobtail ....... — 1822 — 27 —
5. Cannon-Ball .... — 1831 — 21 —
6. Costrel . ................ — 1828 — 27 —
8 —
7. Cedric............... . — 1829 —
8. Cockfighter. . . . . — 1807 — 21 .—
9. Corker ........ — 1812 — 26 —
10. Del pini
— 1808 — 27 —
11. Diamond ...... — 1819 — 27 —
12. Dinmont................ — 1826 — 14 —
13. Ditto (Willapisons) —
—
— 21 —
14. Driver............... . — 1811 — 28 —
15. Dungannon ..... — 1808 — 28 —
8 —
16. Ebor ........ — 1822 —
17. Election. ...... — 1821 — 17 —
18. Friday ....... — 1826 — 15 —
19. Fyldener................ . — 1829 — 26 —
20. Grimaldi................ — 1830 — 28 —
21. Grog ........ — 1813 — 27 —
22. Guy-Mannering . . — 1825 — 10 —
23. Hampden ...... — 1825 —
6 —
24. Hollyhock . . ,. . . — 1829 — 24 —
25. John Bull ..... — 1812 — 23 —

1.
2.
3.

*) vide „Maancdsffrist for Hesteavl og Hestehold 1833. Febr. M 1 og 2."

i
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26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

Johnny ...... . . i Aaret 1811 gammel 17 Aar.
6 —
Jonathan .... . . — 1824 —
King Rladud . . , . — 1819 — 27 —
Little John . . . . . — 1830 — 24 —
Majocchi . . . . . . — 1831 — 15 —
Mannion .... . . — 1830 — 24 —
Milo ....... . . — 1826 — 24 —
er Fader til Rinaldo, Rembrandt, Eryx, Paul
Potter, Correggio og Spartan, fom samtlige ere
udmcrrkede Stodhingste.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

Nicolo ....
Oberon ....
Octavius . . .
Oiseau ....
Orlando ....
Orville ....

9 —

. . .

—

1829

—

. . .

—

1808

—

18 —

. . .

—

1831

—

22 —

...

—

1826

—

17 —

. . .

—

1824

—

25 —

...

—

1826

—

27 —

vandt toaarig en Sweepstakes, treaarkg St. Legers,

. sice- og femaarig siere Plates og andre betydelige Lob;
fra sjette til niende Aar 16 Gange, og deriblandt flere

Lob paa 4 M.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.

Osmond .... ... —
Paulowitz . . . . . —
Petronius . . . . . . —
Pioneer .... . . . —
Poulton.... . . . —
Qveensberry . . . 1825 el.
Quiz...... ... —
Quizzer .... . . . —
Remembrancer ... —
Rubens .... . . . —

1829

—

8 —

1829

—

16 —

1823

—

18 —,

1825

—

21

1823

—

18 —

1826

— ' 16 el. 17 —

1826

—

1824

—

14 —

1829

-

29 —

1829

—

24 —

—

28 —

fra 1816 til 1823 nul. har dens Afkom vundet 328

Premier.

i
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49.

50.
51.

52.
53.

54.

Scud
i Aaret 1825 gammel 20 Aar.
Selim
— 1830 — 23 —
Shuttl’e - Pope ...
— 1825
—
18 .—
Sir Oliver .... — 1829
— 29 —
Sir Solomon ....
— 1829
—
20 —
Smolensko .... — 1829 — 19 —
sekrede 1813 foruden i Derby - Købet i sire andre, of
hvilke i de tre vare 10 til 12 Heste, og 1814 begge

Gange den kom paa Banen; bedoekkede fra 1815 for
,

55.
56.
57.

58.

20 Gs, og leverede en stor Moengde Seirende.
Sorcerer
..... — 1821
— 25 —
St. Anders
— 182Ö
— 21 —

.....

Traveller
Truffle

— 1813
— 1831

—

28-----

—

28 -

vandt 1811 fem Gange, 1812 fem Gange, 1813 sire

Gange, 1814 tre Gange.

Trumpator ....
60. Usquebaugh ....
61. Vandyk junior ...
62. Viscouht
.....
63. Walnut
.....
64. Walton
59.

—
—
—
—
—
—

1808

—

26 —

1822
1825

—
—

14 —
18 —

1828

—

19 —

1809 > —

23 —

—

26 —

1825

lob indtil fit 8bc Aar, og sekrede 18 Gange.

Indtil

dens Dod kom 80 af dens Afkom seirende paa Vanen,
som vandt 195 Priser.

65.
66.
67.

Warrior .....
Waxy Pope ....
Whalebone ....

— 1826
— 1831
— 1831

—
—
—

23 —
25 —
24 —

vandt 1810 sire Gange, 1811 sire Gange, 1812 fem
Gange, 1813 tre Gange, hvoriblandt 2 Kingsplates.
68.
69.

AVlusker .....
Young Whiskey . .
'

— 1832
— 1821

—

20

—

—

21

—

4
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70.

71.

72.
73.

. . i Aaret 1827 gammel 22 Aar.

Whitworth . . .
Windelstone . .
Witchcraft . . .
X. Y. Z............

. .

—

1812

—

29 —

. .

—

1813

—

12 —

. .

—

1832

—

24 —

Af omstaaende 73 Hingster have:

2 tjent som Stodhingste i en Alder af 6 Aar

——

1

/,

—

10 —

2
3
2
1

—
—
—

—
—
—
—

4a5
5
3
4

—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—
--

17
18
19
20

5
2
5
7
3
4
7
5
3

—
—
—
—
—
-

—
—
—
—
—
-

—
—
—
—
—
—
—
-

—
—
—
—
—
-

21 22—
23 —
24 —
25 26 27 —
28 —
29 -

Er 73' Stodhingste,

- ,
12 —
-14 —
—*
—
15 —
—
—
16 —
—
—
—
—

.

hvis Levealder andrager 1506 Aar;'

altsaa er Gjennemsnirtet af deres Aider over 20 Aar, uagtet i

hele Antallet sindes idetmindste 8, der ikke kunne antages, at

vcrre dode af Alderdom, og 5, der angives at vcrre omkomne

ved Sygdom eller ulykkeligt Tilfeelde.

Fortegnelsen viser endvidere,

at af de 73 Hingster ere ikkun 28 dode inden 20 Aars Alder,
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45 derimod bleve brugte som Stodhingste i en Alder fra 20

til 29 Aar.

2.

Hingste, hvis Afkom har udmcerket sig.

1823 vare iblandt de Seirende: af Comus 65, (if Selim
28, af Smolensko 26, af Rubens 43, af Haphazard 26,

af Wofui 25; 1824 af Conms 61, af Filho 55, af Smo

lensko 27, af Rubens 26, af Phantom 35, af Soothsayer
33, af Orville 26, af Whisker 25; 1825 af Filho 55,
af Phantom 47, af Androssan 33, af Whisker 29, af
Soothsayer 26, af Comus 53, af Whalebone 40, af
Rubens 33, af Election 27, af Octavian 25; 1826 af
Filho 61, af Comus 46, af Catton 37, af Soothsayer 32,
af Whalebone 60, af Black lock 38, af Androssan 33,
af Woful 27; 1827 af Blacklock 32, af Blücher 14, af
Bourbon 15, af Catton 49, af Comus 28, af Filho 64,
af Merlin 33, af Partisan 20, af Paulowitz 24, af Phan
tom 15, af Rinaldo 8, af Rubens 15, af Selim 13, af
Smolensko 24, af Soothsayer 16, af Usquebough 9, af
Walton 12, af Waterloo 23, af Whalebone 66, af
Wheskcr 23, af Woful 25
*).

3.

Hopper, hvis Afkom har seiret.

Af Young Giantess: Sorcerer 16 Gange, Clarissa

Julia 15 Gange, Ypung
Whiskey 0, Lydia 15 Gange, Leonardo 0, Fair Star 13
Gange, Cresrida 5 Gange. Af Prunella: Penelope 18
Gange, Parasol 31 Gange, Pelisse 18 Gange, Podargus 2
Gange, Pioneer 0, Pope 19 Gange, Kledge 2 Gange,. Pope
Joan 4 Gange, Piquet 0. Af Briseis: Discord 9 Gange,
2 Gange, Eleanor 28 Gange,

*) v,’Ie „Zeitung für Pferdeliebhaber" 2den Aarg. M 29 og JXi 45.

4*
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The Student 11 Gange, Corinne 10 Gange, Blue Stockings
3 Gange, Objer 10 Gange, Marcellus 6 Gange, YoungTel ho 0, Lyrnessa 2 Gange. 2(f Penelope: Tilly 1 Gang,
Whalebone 20 Gange, Webb 2 Gange, Waterloo 3
Gange, Wildfire 0, Windfall 0, Whizgig 7 Gange,
Waltz 0. As Persepolis: Araxes 18 Gange, Tigris 10
Gange, Indus 7 Gange, EnphratuS 19 Gange, Propontis 0,
Moolis 10 Gange, Arbis 0, Phasis 1 Gang, Cydnus 1 Gang,
Slrymor 0. As Mundane: Scratch 5 Gange, Earnest 0,
Manuella 13 Gange, Altisidora 13 Gange, Pe tn aria 6 Gange,
Captain Candid 12 Gange, Proinrante 1 Gang, Muta 5
Gange, The Tinker 3 Gange, Brutendorff 1 Gang. „Zei
tung für Pferdeliebhaber," hvoraf denne Fortegnelse er tagen, tilfoier endnu den Bemcerkning, at den tun gaaer indtil Aaret
1824, og at Afkommet af Briseis, Persepolis og Mandane
efter him Tid endnu have vundet meget.
I Aaret 1821 vandt 96 femaarige og celdre Heste 214 Priser.
242 —
—
—
—
1822 — 117

—

1823 — 142

—

—

1824 — 142

—

—

1825 — 165

—

—
—

1826 — 154

—

—
—
—
—
—

278

—

214

—

349

—

210

—

429 —
—
1827 — 184
Foruden de mange enkelte Lob paa 3 til 4 M. og der

over, holdtes 1826
99 Heats-Søb fra 1 til 2 M.
301
„ 2 ,, 3 —
„ 3 ,/ 4 28
—
„ * M. og derover.
18

- 446 Heats-Sob.
Mange af disse Lob afgjordes forst efter 3 eller 4 Ganges,

flere endog forst efter 5 Ganges Gjentagelse.
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8 19
At en urigtig anvendt Trainering kan have en skadelig Ind

flydelse paa Hestens Sundhedstilstand, behover intet Beviis, der
imod har jeg tilforn tilladt mig at bemærke, at en Grund til
Frygt for Traineringens ffadelige Folger maaffee kunde vcere den,
at man ei altid rigtigt bedommer Hesten i den for Diet uvante

Traineerstand.

Det er bekjendt, at trainerede Heste ofte faae Ud

seende af at have Udvidelser i Senerne, ja endog Spat.

Hestens

Magerhed lader kun see Knogler, Sener og Hud, tilsyneladende

Hjortehalse ere under andre Omstændigheder ganske almindelige,

Et paafaldende Exempel paa den forffjellige Bedommelse giver
Fuldblodshingsten Moses ? som af Nogle erklæredes for at vcere

spattet, medens Andre paastode, at Haseledet netop var dens meest
fuldendte Parti. —- I Anledning heraf siger I. E. Justinus:

„En Bebreidelse, man gjoc Vceddelobene, er, at et stort Antal
Heste derved skulle ruineres.

Naar vi ved den forhen fremsatte

Anffuelse have viist, at de for Vceddelobene opdrcettede Heste egent-

ligen ere bestcmre for Avlen, at de Enkeltes Fortrinlighed kun
ved overordentlige og uscedvanlige Anstrcengelser kunne erkjendes,

saa vilde det endog vcere ligegyldigt, om ogsaa Alle ved de haarde

Prover og Fordringer af deres Kroefter toge Skade paa deres
Been, naar de kun ikke lede paa Sundheden og til Hinder for

den videre Avl.

Dog dette sidste er, efterat Vceddelobene ere

videnffabeligt indrettede, flet ikke Tilfoeldet, og paa selve Benene
viser sig ingen ffadelig Indflydelse hos virkeligen godt organiserede

Dyr, paa enkelte meget sjeldne Localtilfcelde nær, der, som let
begribeligt ingen ffadelig Indflydelse kunne have paa Avlen.

Selv

Bovlamheder og Sygdomme i.Hovene forekomme ved omhyggelig
Rogt hoist sjelden, og maaffee et oftere, end ved den blotte Af-

rettelse til den soedvanlige Tjeneste, eller i selve Tjenesten.

Hvad

de Svage angaaer, da er det jo netop en Hovedhensigt af Ind

retningen, at lære at kjende disse.

Hvilken Hestekjender veed c i,
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at Heste af et stoerkt Udseende, dog ikke svare til de fordrede voesentlige Egenskaber, naar Fastheden i de enkelte Dele og Energien
i deres Organisation og Constitution mangler? Naar disse opda
ges og beskadiges paa Væddeløbsbanerne, saa er det til Vinding

og Held for Avlen, og fortjener ei Bebreidelse." — Grev Szechenyk

bemaerker: „Mange som ved Gjerningen ere blevne overbeviste cm
Traknerkngens Nytte, pleke at indvende, at denne Fremgangsmaade,

Herpaa svarer

tidligt eller sildigt, virker skadeligt paa Hestens Liv.

jeg blot, ar i intet Land opnaae Hingsterne og Hopperne en saa
hok Alder, fom' i England, og at der i intet Land forholdsviis

findes saa mange Beskelere, som avle, og saa mange Hopper, som
fode et saa stort Antal Fol, som netop der.

Men man maa

ogsaa vide, at alle berømte Lobere, og alle Heste som bedoekke for
hoke Summer, alt fra deres 2bet til 3bie Aar vare forberedte til

at lobe, og i deres 3bie og 4be Aar have lobet; thi i Henseende

til Avlen har, som Englanderne pleke at sige, den uprøvede Hingst,
nemlig en saadan, om hvis egnes og Afkoms Gjerninger intet
Bestemt og samme Anbefalende er bekjendt, ingen stor Voerdi."
Ogsaa skal det vcere meget sjeldent, at en Hest med Harespat
udholder Trainermgen.

Det har i disse Blade vceret min Bestrcebelse:
1) at udvikle Nytten af Væddeløbene og en rigtig anvendt
Trainering med Hensyn til Hestens Kraftudvikling og Sundheds

tilstand endog i en hoi Alder.

2) at bevise, at de Heste, som for deres udmcerkede Tjenst-

dygtkghed, og i Soerdeleshed for deres fordeelagtige Indflydelse paa
Landracernes Forbedring fortrknsviis soges, ere Afkom af saadanne,
som paa Væddeløbsbanerne meest have udmcerket sig.
Hertil kommer endnu:

3) at Trainermgen er forbunden med betydelige Omkostnin

ger, og at følgelig en Hest med Feil, der gjore den uskikket til
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ot vise en stor Udholdenhed, rimeligvis vil vorde udelukket fro
Banerne.

4) at det under Tcaineringen viser sig om en Hest har
Anlæg til væsentlige Feil, fordi disse, ved en noget meer end al
mindelig Anstccengelse udvikle sig, og gjore Hesten uffikket til en

stor Kcaftyttring, og at en saadan sandsynligviis ogsaa vil vorde
udelukket fra Banerne.

Indsenderen er derfor af den Formening, at Trakneringen i
Almindelighed ikke efterlader sig Folger, som svække Hestens Sund
hedstilstand, ikke gjor Hesten ubrugbar for Tiden, eller endog for

forter dens Liv, og at Væddelob og ben dermed t Forbindelse

staaende hensigtsmæssige Trainering ikke frembringer Feil, der arte
paa Afkommet, naac ben paa Banen et mere brugte Hest anven

des til Hesteavlens Foroedling; men at hiin Kraftudvikling og
Kraftyttring meget mere maa bibrage til at forhindre Udbredelsen
af arvelige Feil, og til at forlænge Hestens Liv.

Mange ere af ben Formening, at ben forcedlede Hest et skal
kunne trives og udholde Arbeidet ved samme Foder, som den
uæble,' og at derfor Avlen af hikn ei vilde være fordeelagtig for
Bonden; men om og denne Frygt, — hvilken Jnds. tov rigt ikke

deler —, var grundet, saa vilde dog be forædlede Hestes storre

Udholdenhed og mere indbringende Salg, i Almindelighed give
rigelig Erstatning for det anvendte Foder, hvorimod det ei kan

svare Regning, at anvende meget Kjærnefoder paa en maadelig
Hest.

Jnds. stutter disse Undersogelser med Gr. Szechenyis Ord:

„Imellem den muligst storste Sundheds- og Sygdomstilstand gives

uendelig mange neppe kjendelkge Nuancer.

Men for at vi kunne

benytte et Dyrs legemlige Evner i dets storste Krast, er det

uundgaaelkgt nodvendigt, at vi have dem til ben hokeste Grad, de
kunne opnaae.

At bevirke dette, og f. Ex. til en bestemt Dag

og en bestemt Time at bringe en Hest i en saadan Tilstand, at

den netop da, naar ben betræder Væddelobsbanm, kan have op-
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naaet det horeste Punkt af Sundhed og Kraft, udgjor Traineermethoden.

Ikke ffulde Indsenderen af disse Linier have vovet, at fore-

lcegge det hcrdrede Selffab et Forsag, han i videnffabelkg Hen
seende maa betragte som saare ufuldkomment, dersom ei den

Tanke, — at nogle positive, vel documenterede Erfaringer, Uangt

mere end det ffarpsindkgste Raisonnement, vilde bidrage til at oplyse

den omhandlede Gjenstand —, havde ledet hans Pen.

Maatte

de anforte Facta sindes voerdige at fortjene det hoederfulde Selflabs Opmcerksomhed.

Forssg til en Besvarelse
af

de ved det Kongelige Videnflabernes Selffab
udfatte Opgaver
om

Bceddelobene,
af

C. JF. Mich elfen,
Forpagter tit Store Grundet ved Beile,

/

X

Devise- Prsv Alt og vcrlg det Bedste.

3^-aar formaalet ved en Priisopgave er, at tilveiebrittge

fleerfibige paa Erfaring grundede 2lnskuelser, saa bør
Landmcrnd, fom have med de omspurgte Gjenstande at
gjøre, ikke undslaae dem for, at fremkomme med deres
Grunde, Meninger eller Anstuelser. — Indsenderen haa
ber, at det vil blive taget i Betænkning, at skrivtlige 2lfhandlinger ikke hore til Landmandens Praxis, og den
liden Skjcerv, en praktiserende Landmand i saa vigtig
en Sag troer at kunne yde, ikke vil forkastes paa Grund
af en mindre behagelig Stiil, eller mindre klare Udtryk.
At foranstaltningerne til Hesteavlens forbedring faae den
Retning, som passer med lokal Omstændighederne, eller
forer til sand Gavn, er Hensigten med de nedenfolgende
Bemcerkninger, hvorfor ogsaa meeft er taget Hensyn til de
Ting, som ikke ere Enhver tilstrækkeligt bekjendte, eller
sieldent af Alle tilbørligt tages i Betragtning.
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Forste Afsnit.
For at kunne besvare de fremsatte Opgaver, vil det blive nod.
vendigt at betragte Lokalforholdene, isoer hvor de ere noget afvi

gende fra de Lande, hvor Voeddelob allerede i en loengere-Tid

existerer.

De danske Provindsers Lokalforhold ere noget forstjellige, hvorfor Jyllands Hesteavl, som den storste og meest origi

nelle, forst omtales, og Afvigelserne i de andre Pcovindser siden
Dille blive bemcrrkede.

' Jyllands Lokalforhold.lade sig betragte under folgende
Synspunkter:

1.

Hvem tillægger Heste i Jylland?

>

2. Tilloegshoppernes Beffaffenhed.

3.
4.

Hvilke Hingster vilde blive valgte til Bedcekning?

Hvad har Stutteriekommissionen

og Præmieuddelingen

gavnet?

5.
6.

Hestenes nuværende Beffaffenhed og noget om Opdræt.

Hvad for Heste foges til Udlandet?

1. Hvem tillægger Heste i Jylland?
I Jylland befatter i Almindelighed kun Bondestanden sig

med Hesteavl.

En stor Deel af Tillægget maa, deels af Mangel

paa Foder og Groes, deels paa Grund af trange Kaar, soelges,
forcnd det har naaet den Alder og Dygtighed, som udfordres ved
dette Slags Handelsvare i Udlandet.

Almindeligviis kjobes det

unge Tillæg af de mere formuende Bonder, for at fortjene derpaa, deels ved at udfodre de kjobte magre Heste, og deels ved

at samle et eller flere Par af lige Lod, Aftegn rc.

Formedelst

den gode og visse Leilighed til at kjobe, ere der mange for
muende Bonder, som ikke befatte sig med Tilloeg, men

'
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drive Handel med Heste, saavelsom med andre Creaturer, saame-

get deres pecuniaire Forfatning og de lokale Forhold tillade det.

Paa de store Herregaarde blive almindelkgen hverken Heste

eller andre Creaturer tillagte, men man loeggec sig (de Steder
undtagen, hvor dec gives Meierier) for det meste efter Handel
med Stude, ved at kjobe saadannc af Bonderne, som i Overflodighed forsyne alle Markeder dermed.

Loegger man Moerke til,

at Udloendingerne hvert Aar hente flere Tusinde Heste fra Jylland,

ligesom, at endnu langt flere Stude, Qvier og Koer fores ud af

Landet, og at der ikke desmkndre paa hvert Marked forbliver en

stor Deel af Tilloegget usolgt, fordi det endnu ikke er tjenligt til

den udenlandske Handel, og derfor ingen Kjober sinder, saa vil
det blive begribeligt, at der i Jylland maae sindes overordentligt
Mange,, som befatte sig med Opdreet, uden at have 2Cvne til,

at fodre og beholde Tilloegget saa loenge til det bliver tjenligt til

Salg eller Udforsel, hvilket vist nok reiser sig fra tidligere og
endnu vedvarende Udparcelleringer af Herregaarde og Bondergaarde,

hvori igjen maae soges den voesentligste Grund til, at der stedse
gives flere Soelgere end Kjobere, blandt hvilke sidste de formuende

Bonder og, Herregaardsbesidderne ere indbefattede, og som et kunne

modtage alt hvad der tilloegges, hvisaarsag meget ofte en Moengde
.Creaturer i 2det og 3dke Aar allerede soelges til Slagterne, soedvanligen med Tab for Opdroetterne.

Man kan derfor vist antage, at de fleste Heste i Jylland
tilloegges af Bonder, som soge en lille Bkfortjeneste ved at avle
Fol paa deres Arbeidshopper, hvilke alligevel kunne overkomme
deres ikke betydelige Arbeide, og hvortil baade 2- og Betätige Plage

med Skaansel bruges, hvorved det store Tilloeg uden synderlig
Bekostning fremkommer, da man om Sommeren toirer t Mar

ken, og om Vinteren fodrer med Hoe og lang Havrekjoerrehakkelse,
samt forresten skaaner de unge Dyr saa meget som mueligt.

I

Almindelighed tilloegges paa de smaa Gaarde et Fol hvert andet

'

Aar. paa de ftørre Eet aar ligt, og i de Egne, hvor Hesteavlen

drives stærkest To om Aaret.
For enhver Landmand, .fom stal holde egne Tillægsdyr, og

lønne Folk til at røgte dem, bliver Tillægget meget kostbarere,

end den Priis, hvorfor unge Arbeidsheste almindeligviis kunne kjøbes, af hvilken Aarsag alle forrige Herregaardsstutterier forsvandt,

dog begyndes hist og her igjen at tillægges Fol paa Herregaardene.

2. Dillcrgshoppernes Beskaffenhed.
Da de fleste Bønder, som i Jylland tillægge Heste, sædvanligen komme i Besiddelse af deres Gaarde med en Deel Gjeld,

saa kunne de i Begyndelsen kun anstaffe sig af dem, som ikke

koste meget,'og derfor ikke ere af de bedste, men de fleste neppe
af et middelmaadkgt Slags,

som de da ogsaa benytte til Avlen.

Af Tillcegget blive scrdvanligen de bedste solgte, fordi det hos

Bonden hedder, at en kostbar Hest ikke maae flides op ved Bon
dens Arbeide. Og naar Vanheld, flette Conjunkturer rc. mt)træffe,

og Manden trænger til Penge, da er, den bedste Hoppe eller Hest
meeft afsættelig, og maae derfor undværes, hvorimod en ringere
Hest eller et Plag kommer i Stedet.

Naar saaledes flere for Landmanden uhældige Aar indtræffe,

saa blive gode unge Tillægsdyr saare sjeldne og Avlen udarter

hos de Fleste.
Vel gives der altid en Deel formuende og indsigtsfulde Bøn
der, som, opmuntret ved Stutteriebesigtelserne og den forventende

Præmie, anskaffe sig bedre Tillægsdyr, men Mange ere og blive

dog endnu ligegyldige herved, deels, formedelst den stærke Hang
•til gamle Vaner, deels stolende paa Lykken, i det en maadelig

Hoppe undertiden frembringer et, i det mindste tilsyneladende godt

Føl, uden at Bonden ændser, eller vil ændse, at dette maae an

sees som Naturspil, og at Esterflægten sædvanligen arter noget

ester Forældrene igjen.

G3

3. Hvilke Hmgster vilde blive valgte til Bedækning,
dersom ingen præmie uddeles, og heller ingen kon
gelig Hingst til Afbenyttelse er i Nærheden?
Enhver af de foran beffrevne Hesteopdrættere, som troer, at

kunne fortjene lidet ved Hingsthold, beholder et Hingstsol uflaaret,

og saasnart det nogenlunde kan springe, bedcekker det de Hopper,
som i denne Hensigt fremstilles, og maae paa denne Maade fop
tjene saa meget som mueligt, hvilket almkndeligviis fleer fra 2det

til 4de Aar.

Naar Hingstplaget har naaet det 4de Aar, gjores

der Overflag, til hvad Priis Hingsten kunde scelges, hvis den blev
castreret.

Jo bedre Hingsten er, jo hoiere ansættes Prisen, og

man tager tillige soerdeles Hensyn til, at Hingsten^er minbre af-

scettelig, naar den bliver oeldre, thi Hestens Værdie, eller den
Capital, hvortil den kan udbringes, maae ikke tabes, hvilket, efter

Almuens Anfluelse, blev Tilfældet, naar den sin hele Levetid blev
Hingst; derfor bliver den solgt i den Alder, Hesten betales bedst,

thi, at den i Tidens Lob kunde indbringe en Deel ved Spring
penge, kommer saameget mindre i Beregning, da man kan for
tjene ligesaameget med en anden saakaldet Klaad.

Derimod tager

man mere i Betragtning, at Fordelen ved Hingsthold er ubetyde
lig og ler kunde formindfles, naar andre i Noerheden vilde loegge

sig efter samme Noeringsvei.

Saaledes vilde de Fleste, dersom

ingen Proemieuddeling fandt Sted, fee paa den okeblikkelkge For-

deel, og da vilde alle de bedste, saavelsom de nogenlunde gode
Hingster blive castrerede i 4de og 5te Aars Alder, hvorimod de

stilfulde, flette Hingster, som ikke kunne soelges, eller koste noget,
naar de ikke blive altfor uregjerlige, forblive Hingster eller Beflelere deres hele Levetid igjennem, og vilde tilligemed de unge Klaader blive brugte til Bedoekning, fordi Bonden, naar Haabet om

Pccemie ikke virker paa ham, ei lægger sig efter gode fuldvoxne
Beflelere.

At Mangelen paa gode Hingster, og den Svækkelse

som de halvvoxne Hingster, ved at bedække, paadrage sig og med-
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dele Afkommet, maae ansees og altid er bleven holdt for en Ho-

vedaarsag til Hesteavlens Forfald, er vitterligt nok.
I celdre Tider vare Herregaardseierne forpligtede at holde

gode Springhkngster.

Denne Forpligtelse ophcevedes, da Stutte-

rkeprcemierne bleve anordnede.

Siden den Tid ere mange Herre-

gaarde udparcellerede, mange Bsndergaarde deelte, og de fleste

Bonder eie nu deres lille Gaard, saa at Forbindelsen imellem

dem og Herregaardseieren ncesten overalt er hcevet. Det er derfor
umuligt, at der fra de faa tilbageblevne Herregaarde kan udgaae

nogen tilstcoekkelig Forbedring i Henseende til Bondens Hesteavl.
At Bonderne drive Hesteavlen paa bencevnte Maader, og at
deres Hesteavl endnu mere vilde forfalde, dersom Haabet om Proemie betoges Hingstholderne, er saa at sige hcevet over al Tvivl,

ja, kan endog bevises med virkelige Exempler; thi tvende af de
bedste Hingster i Beile Amt, som i Aaret 1832 erholdt Prcemie,

bleve strap' derefter castrerede, fordi man havde udbredt, at Prce-

mieuddelingerne skulde hore op, og fordi Hingsterne vare unge,
feilfrie, smukke og store, hvis Aacsag de let kunde blive solgte til

hoie Priser.
De til Hans Majestoet Kongen indgivne, og den almindelige
Anfluelse udtalende Supplikker om, at Præmieuddelingerne, maae

vedblive, bestyrke det Foranforte.

At Stutteriebesigtelserne og de uddeelte Proemier have tilveiebragt mange, om ikke stjonne, saa dog dygtige Hingster eller Be-

stelere, fremlyser, ved at betragte de mange indbrcendte Hingster,

der gives i ethvert Amt, skjondt deres Antal endnu burde voere

dobbelt saa stort, med Hensyn til den store Hesteavl.

Efter

Hr. L. With har Jylland omtrent 140 indbrcendte Hingster.
Hvis ingen offentlig Skue og Bedommelse over Tillcrgsdyrene

holdtes, da vilde de saa ofte vidt adspredte Hingster, om der og

vare duelige deriblandt, ikke blive tilbsrligen bekjendte blandt Hesteopdroetterne, og endnu mindre vilde disse faae nogen Kundffab
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om den ene Hingsts Fortrin fremfor den andens, i Henseende til

Afstamning, Dygtighed eller, andre Forftjelligheder.

Hingsteierne

give naturlrgviis deres egne Hingster Fortrinet, og Bonden besid

der t Almindelighed ikke de fornodne Kundflaber til at domme
herom.

Stutteciebesigtelserne komme ham derfor saameget mere

tilpas.

Uagtet, den Opmuntring og Veiledning Proemieuddelingen og

Stutteciebesigtelserne yde, sindes der dog endnu Egne, hvor der

vises stor Ligegyldighed for Udvalget af Tillcegsdyrene, isoer, naar
Sogningen af en Hingst foraarsager lidt mere Umage, etter Spring

pengene ere lidt hoiere end soedvanligt.

Saaledes kjender jeg en

ypperlig Landmand paa en stor Gaard, som for nogle Aar siden
holdt gode Hopper til et Par af de bedste, fra England komne,

kongelige Hingster, og tillagte derefter i nogle Aar 3 Hingster,
der, fordi de vare gode, bleve indbroendte som stutteriedygtige. —
Eieren bekjendtgjorte derpaa i Stiftsavisen, at man kunde faae
Hopper bedoekkede ved disse Hingster.

Nogle meldte sig, men

fandt Bedcekningsprisen'(1,a 2 Specier) for hoi, fordi man andre

Steder almindeligen kuns betaler

til 1 Species.

Siden have

kuns meget faa indfundet sig, for at sporge eller akkordere om

Bedoekningsprisen, saa at Hingsterne bedoekke saa sjeldent, at Eie
ren endnu ingen Prcrmie har kunnet ceffe.

Dog vil Eieren, der

er udenfor Bondestanden, ikke skille sig ved Hingsterne, og de ere
derfor i de sidste 2 Aac blevne brugt tit strcengt Arbeide, hvorved

de have tabt en Deel af den Fyldighed og det skjonne Udvortes,
hvori soedvanligen andre Prcrmiehingster omhyggeligen holdes, fljondt

mere til Parade end til Nytte.

4.Hvad har Stutteriekommissionen og præmieuddelingen
g avnet?
Det er forhen bemcerket, at de fleste as de mangfoldige He-

steopdroettcre blandt Bondestanden almindelig ikke have den fornodne
2
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Kundskab, tildeels ei heller 2Evne til at udvoelge gode Tillcegsdyr,

men soge en Bifortjeneste ved at tilloegge Fol paa deres oste
maadelkge Arbeidshopper, som, naar ingen Proemier uddeeltes,
vilde holdes, og oste virkelkgen blive holdte til ringe Hingster.

Ester al Sandsynlighed vilde derfor Hesteavlen, uden Regjeringens
vise Omsorg, ncrsten overalt voere forfalden, og maaskee endog i
den Grad, at Udlcenderne ikke saüledes, som nu daglig er Tilfceldet,

vilde komme hertil for at opkjobe Brugsheste, og fore dem langt »
bort, selv derhen, hvor 'Hesteavlen stoerk florerer.

Det staaer saaledes vel ikke til at benoegte, at de ved Stutteriekommissionen stete Proemieuddelinger meest have bidraget til,

at hvert Aar mange Tusinde af de bedste Heste bleve udforte, og
at lkgesaa mange fandt Anvendelse i Landet til Brug for Staten,
Kjobstcederne, Hercegaardene og Riigmcend, men som ncesten aldrig
afbenyttes til Hesteavlens Forbedring. Og naar saaledes den, sine

bedste Individer stedse berovede jydste Hesteavl sammenlignes med
Bondens Hesteavl i andre Lande af Europa, hvor dog ogsaa paa

forstjellkge Maader er virket for sammes Opkomst, saa maa man
vistnok indromme, at den i Danmark paa Proemier anvendte Ca

pital har baaret gode Frugter, i det mindste i Jylland.
Denne gode Virkning af Besigtelserne bliver endmere klar af

folgende:
i.Proemierne opmuntre de Bonder, hvis Stilling ikke er

for precair, til at lade de bedste Hingstfol forblive ustaarne, da

der er Haab om at vinde Preemie ved dem. ^Uagtet Proemierne

kun ere faa og ikke store, saa at de ikke altid tilfredsstille Enhvers
Beregning om Fordeel eller Tab, saa tager man dog gjerne den

lille Sum med, og det saa meget hellere, da Erhvervelsen ikke er
forbunden med Udgivter, ligesom ogsaa, fordi Proemierne betragtes

som en Belonning eller Udmoerkelse, der smigrer Folelsen, saa at
alle sinde Fornoielse og 2Ere i, offentlig for Kjendere og Pudere
at forevise deres Proemiehingster og Hopper.

/
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2. Omendskjsndt der kun ere faa Præmier og derfor just ikke
Mange med Vished kunne gjore Regning paa at erholde samme,
. saa holder dog Enhver, ifolge den i Mennesket nedlagte Egen-

kjærlighed, sit eget Fol for det bedste, hvorfor Mange lade sig

opmuntre til at prove Lykken, ved at befatte sig med Hingsthold,

hvilket igjeu giver Anledning til, at der stedse ere mange Concurrenter til Præmierne.
3. Det ligger i Tingens Natur, at der til enhver Tid maa

avles baade gode og flette Fol.

Ved Stutteriemoderne blive de

gode Hingster udmærkede og indbrcendte.

Som Folge heraf blive

de almindelig bekjendte, og derfor mere sogte til Avlen, end ellers
vilde være Tilfældet. Derimod blive de Hkngstec, der ere feilfulde
og utjenlige eller uhensigtsmæssige til Bedæknrngsbrug, som saa-

danne afviste, og Ekerne af disse tklraadede, at lade dem castrere,
hvilket da ogsaa sædvanlkgen befolgt.

Denne Fremgangsmaade

har umiskjendeligen havt gode Virkninger, iseer har Bonden der
ved faaet Leklighed til, at see og hore et og andet om Hestens

Exterieur, og til at samle nogen Kundskab heri, eller berigtige sine
svage Begreber om Hestens Feil og onstelkge Egenskaber, en Gjen-

stand han saa hoilkgen trænger til at oplyses om.

4. Da Præmierne for Hopperne ere saa lave, at man neppe
kan antage, at det er for Fortjenestens eller Indtægtens Skyld,

saa mange Hopper fremstilles ved Stutteriemoderne,

saa er det

saa meget gloedeligere at fee, hvor Mange der interessere sig for
Sagen og benytte Leiligheden til at samle Kundskab om en bedre

Hesteavl.

5. Offentlige Vesigtelser forskaffe Leilighed til at (ære at be
komme Feil og Fuldkommenheder, og iscer vække Lyst til en for
bedret Hesteavl hos Bonden, som ellers ikke faaer noget derom

at læse eller hore.

Skade er det kun, at Venderne i langtfra-

liggende Egne ikke oftere sinde Leilighed at komme til Stutterie
moderne, hvorved Hesteopdrætterne i disse Egne ere blevne mere

ligegyldige for en bedre Hesteavl. Paa Grund heraf kunde onffes,

at Stutteriebesigtelser holdtes paa stere Steder end hidtil.

5. Hestenes nuvrerende Best'aflenhed, og noget om Manden
paa hvilken Opdrættet skeer.
De jydste Heste ere i der Hele meget forskjellige i Henfeende

til Storrelse, regulakr Bygning, Taille og Gang.
Men almindelkgen ere de opfodte paa den simpleste og mindst

bekostelige Maade, just ikke forsultede, men dog ved ringe Fode-

midler.

De blive ncesten aldrig overfodrede, forfangne, eller have

faaet formeget Korn.

Alt dette fan vcere Aarsag i, at de ere af

et soerdeles triveligt Naturel, ved jevn Anstroengelse tage tiltaffe.

med temmeligt ringe Foder, og dog taale meget Arbeide.

Fra

halvaarkg Alder af og siden blive de bundne, ikke alene i Stal

den, men almindeligviks ogfaa paa G roes, hvor de staae i Toier;
de ere derfor ikke forvildede, men foie sig efter Mennestets Villie.
I Forhold til Storrelsen og Loengden ere de i Almindelighed

stcerke, brede og fore, saavel af Krop som og af Been, og de
fleste nogenledes fluttede, de ere desuden meget haardfore eller af-

hoerdede.

Derimod ere de sjeldent smukke, da de fleste mangle

Taille og have for tykt et Hoved, en for kort og bred Hals, en

for lavt ansat Hale, et afskydende Kryds, et krregulakrt og tungt
Fodskifte, og tildeels tykke Fodder m. m.

dertil hidrorer fra lokale Forhold.

Mueligen at Aarsagen

Fra 1ste til 3die Aars Alder

staaer Follet om Sommeren almindeligen i Toier paa fri Mark
i alt Slags Veic, saa at naac Regn og Kulde indtrceffe, maa
det doie meget Ondt.

Som Fol eller Plag gjor det sig ingen
i

Bevægelse for at opvarme sig, men kryber sammen med nedfcenket Hoved.

Naar dette skeer tidt og vedholdende, er det vel ikke

umuelkgt, at hele Kroppen, isoer Hoved, Hals og Kryds med Ti
den beholde Prceget heraf, etter faae et ubehageligt Udvortes, hvor

Gi)
imod Opholdet i fri Luft unccgleligen bidrager til den tykke Hud,

det stoerke Haar og til Haardforhed i Almindelighed.
Om Vinteren mangle de unge Heste ved den jydffe Opdrcetningsmaade i Almindelighed Bevcegelfe til Muffelkrastens Forogelse
og til at blive raske. Ved at fole sig frem med Noesen i Tokret,
faae de en flap Gang, fom de i Almindelighed beholde, til dette

ved Dressur eller Arbeidsbrug noget forbedres.

Men faa ere de

da soedvanligen ogsaa ncesten fuldvoxne, faa at Sener og Muskler

ikke opnaae stor Fjederkrast, folgeligen ikke heller 2Evne til stor
Hurtighed.

Komme de fra Grces om Efteraaret paa Stalden,

hovne Fodderne i Almindelighed, og da Plagene staae for meget
Me, svinder denne Hoevelse ikke let, og Fodderne blive ofte hele

Vinteren, ja vel bestandigt noget tykke, naar de mangle Bevcegelfe
og Reenlighed.

Baasene ere ofte for hoie for til og for korte,

saa at Dyret nodes at troekke alle sire Been sammen under sig.

Ved Brugen for Vognen bliver denne Stilling ikke forbedret,

men kun endmere constant.

Ikke sjeldent fees mange Disproportioner, saasom: at Forog Bagdelen ikke passe til hinanden, enten med Hensyn til Breden eller Hoiden, m. v., hvilket vel ogsaa ofte kan komme af

Foraldrenes altfor store Forskjellighed.

6. Hvad for Heste der fog es til Udlandet.
I Almindelighed kjobe de fra Udlandet kommende Hestehand
lere kuns de bedste Heste, som her sindes eller som komme paa
Markederne.

Skjondt baade Cavalleriheste, Trainheste og stoerke

Arbeidsheste hentes herfra, saa kan man dog i Almindelighed an

tage, at det er for den fore Krops og de stoerke Beens Skyld,
at vore Heste soerdeles agtes, thi altid betales de stoerkeste, naar

de etters i alle Dele ere gode, bedst, hvorimod siinbenede og smaae
Heste ncesten aldrig tages, om de end ere velbyggede.

Hestehand

lerne klage undertiden over, at de sinde Hestene ikke gode nok,

'
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eller ikke kunne faae fan Mange af de store, stærke, regulaire

Heste, som de onske. Dette vlftc os, at vi kunne vente en stærkere Afsætning og livligere Handel, naar gode, stcerke. Heste blive

mere almindelige, iscer, dersom vi kunne scelge godt Kjob.

Da

Provmdserne denne Side Elben ogsaa tillægge mange Heste til
Salg', kunne de Handlende med færre Bekostninger og mindre

Risiko hente Heste derfra, hvksaarsag Jylland i Almindelighed ikke
kan vente faa hoke Priser, som der, og derfor Opdræt ti( Salg i
Almindelighed kun drives af dem, som see sig i Stand til at til-

lægge Heste paa den mindst bekostelige Maade.
Hestehandlerne Aasborg, Harms, Jenssen, Wulff rc., som

for Tiden kjobe de steste Heste i Jylland, ere Jnteressentere i den
til Hesteavlens Forbedring ved Itzehoe oprettede Forening, med

virke deels ogsaa til Væddelob og Fuldblodavlens Jndforelse i

Holsteen.

Paa Sporgsmaal, hvad der syntes dem om Forædlin

gen med Fuldblod, og om ikke ogsaa denne Forædlingsmaade burde

indfores i Jylland, have de svart:
//I Holsteen frembringes nu vel mange Rideheste og Stads

heste, men og en Deel stinbenede og smalle Heste r som ikke ere

afsættelige i Handelen.

Dersom de jydffe Heste tabte noget af

deres stærke Been og fore Krop, eller bleve af em finere Beskaf

fenhed, kom vi ikke mere til Jylland, da kuns fore, stærke Brugs
heste ere afsættelige i den store Handel, saameget mere, som Avlen

af sine Luxusheste udbreder sig næsten overalt i Tydskland.

Bi

onske kun at Jylland producerer siere af de stærke, velbyggede
Heste, med godt Fodskifte, hvoraf her ikke ere nok at faae.

Til

Preussen begjeres ikkun beenstærke Kyrasseer- og Trainheste, de

siinbenede blive kasserede.

Næsten ligesaa forholder det sig med

Leverancerne til andre Stater.

stærke Veen og fore Krop.

Jyllands Heste soge vi for deres

Heste as samme Maal med sine

Veen kunne vi kjobe nærmere,og til lette Priser, men disse ere
ikke faa afsættelige."
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Denne Erklärung af vore forste Hestehandlere fortjener vist
Opmærksomhed, men viser os tillige, at vor Hesteavl trcenger til

Forbedring, som sikkert enhver Fcedrelandsven vil onske snart
maae opnaaes.

Andet

Afsnit.

For at forbedre den jydste Hesteavl behoves:

1.

Gode Hopper, i Stedet for de mange daarlige, som

2.
3.

Flere gode, om mueligt bedre Hkngfter.

endnu bruges til Avlen.

At der sorges for, at en fastere Tppus opnaaes og de

forskjellige Slags Heste ikke sammenblandes ved Par
ringen, og at der

4.

Tages Hensyn til, at Hestene faae en bedre Taille og et
regulairere Fodskkfte.

Hertil ere forskjellige Midler anvendelige:

1. Præmieuddelinger og Stutteriebesigtelser.
Disse Foranstaltningers Gavnlkghed er omtalt i 5te Post af'

focegaaende Afsnit, men Midlet ansees af Alle for utilstrækkeligt
til, ene at fremme Hesteavlens Forbedring i den Grad, som den
for Dieblikkel behover.

2. Dceddekjorster.
Disse afgive en soerdeles tillokkende Opmuntring, ister i For

ening med Dyrstue. Men Virkningen deraf taber sig i fraliggende
Egne, kscer rtaar Vceddekjorster stedse holdes paa samme Sted.
Ogsaa passer dette Opmuntringsmiddel bedre for Besiddere af store

Gaarde og for Hestehandlere, end for Bonden, som ikke har Tid og
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Leilighed til, at gjore lange og kostbare Neiser. Den svære Vægt

(1200 Pund) og den lange Bane (1 Miil) passe ogsaa kun for
fuldvoxne 6 Aars Heste, som ere nogenledes godt tilkjorte, ovede

i stærk Trav, og derved i en kraftig, dog ikke for feed Foder

stand, altsaa ikke for Bondens Arbeidsheste.

Naar Væddekjorfler

blive indrettede for 3 og 4 Aars Heste, saa kunne de, som nu

have Hesteavl, fremstille deres Opdrcet, og, naar Væddekjorfler paa
flere Steder holdes, Bonden finde Opmuntring til at concurrere

med, om end Præmierne blive mindre.

Da de jydffe Heste blive

tillagte paa Vognheste, og i Ungdommen oves til Kjorebrug, saa

synes Voeddekjorfler eller Vædderidt i Trav at være passende for

Jyllands store Hesteavl.

3. Væddeløb.
I England og Meklenborg bleve Væddelob indforte, efter

at Fuldblodsavlen var kommen i Gang, og et temmelig stort An
tal af dette Slags Heste allerede var tilstede.

Det stete, for at

holde Fuldblodsracen ublandet, og for at dens udmærkede Egen

staber ikke skulde tabes, eller Racen i Meklenborg staae tilbage i
Handelen for Englands.

Undertiden er Halvblod, især det meget forædlede, bleven anseet for reent Afkom af Fuldblod, men paa Rendebanerne opda

gedes snart Feiltagelsen.

Væddelob ansees derfor at være en

Kraftmaaler for den ædle Hestes Hurtighed, Udholdenhed og Ener

gie, saa at derved udforskes, om Individet er af den kraftfulde
Fuldblodsrace, eller om det er udartet, eller ikke af rene Fuld

blodsforældre.

Derfor ere Væddelob nodvendige til Vedligehol

delsen af Fuldblodsracens Egenstaber.

Men da Fuldblodsracen

endnu ikke er indfort i Jylland, og dens Afkom altsaa ikke saa
snart kan ventes paa Banen, saa kunne Væddelob endnu ingen
direkte Nytte have for os.
I Meklenborg, hvor Væddelob med Fuldblod og forædlede
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Heste i en Deel Aar have existeret, vinde de store Stutterieeiere
almindelkgen alle hoke Prcemier," fordi de prove deres hele Tillceg,

og udvcelge de meest passende til Trainerkng, hvorved ingen Be
kostning spares, hvorfor Sagen ogsaa lykkes dem bedre end andre

Landmcend, med deres enkelte, oste ligesaa gode Fuldblodsheste,
men, som af Mangel paa Leilkghed til saadan Dvelse, nu ncesten

aldrig mere vinde Prcemier, og derved tabe Lysten til denne kost
bare Avl.

Middelstanden sender saaledes sjelden mere Heste til de

Baner, hvor traknerede Heste fra Stutterierne concurrere.
Iblandt de Voeddelobere, som fra mange Qvadratmile komme

paa Banen, sindes i Almindelighed kun faa Hingster, og deri
blandt sjeldent nogle af de bedste, da de beenstoerke, fore Hingstec
ere tungere for Banen, og derfor blive hjemme, hvorimod smalle,

langstrakte, siinbenede Heste bedre skikke sig til at lobe paa korte
Vceddelobsbaner.

Ikke desmindre fordres hoie Bedoekningspenge

af de Hingster, som derved komme i Ry, hvilket udelukker Bon
der, som og de fleste store Gaardseiere fra Afbenyttelsen af disse
Hingster, da det allerede er umueligt, at de faa sikrende Hingster

kunne bestride Bedcekningen.

Desvoerre giver det Anledning til,

at i et Land, som kuns har faa Rigmoend, og derfor ikke mange

Stutterier, stilfulde eller for sine Heste, som hverken kunne soel

ges, eller tilgavns benyttes, blive brugte alene paa Grund af
Blodet, til stor Skade for Hesteavlen.

Boeddelob kunne ikke voere anvendelige til at prove Kjore-

hestes Mustelkraft.

Hverken i England eller i andre Lande, hvor

Boeddelob ere i Brug, har man erfaret nogen Gavn heraf. Men
imellem Bceddelobere og tunge Vognheste ere saa mange Grada

tioner, at det vist ikke er overstadigt at tage Hensyn hertil.

Den ydre Form viser allerede en stor Forskjellighed imellem
en Voeddelober og en stoerk Vognhest, men agter man paa begge

Slags Bevoegelser, naar den stoerkeste Anstrcengelse fordres, saa

vil man sinde, at hvert Slags Brug udkroever ganffe andre

Anstroengelsec af Sener og Muskler.

Saaledes, for Exempel,

naar Loberen med Fodderne bestroeber sig for at hoeve Kroppen i

Vekret, stroeber Trcekhesten at holde sig noermere og fastere til
Jorden.

Ved den forste Fremflriden oplostec Voeddeloberen hele

Forparten, og stroekker Forfodderne ud fok at tage et Spring,

hvorved enhver Tyngde er til Hinder.

Derimod skyder Troekhe-

sten, naar den anstroengec sig, Bringen frem, synker snarere med
Forparten, holder Forfoddernes nedcrste Deel tilbage under Krop

pen, for at flyde denne frem, hvorved Taaen af Hoven griber
ftceck i Jorden.

Hestens egen Tyngde er derved til Gavn, for

at Fodderne kunne staae saameget fastere.

Begge Slags Bevoe-

gelser udfordre, som sagt, en saa forskjellig Brug af for storstedelen ganfle andre Sener og Muskler, at en Hest, som fra Ung
dommen af stadigen vocnnes til et og samme Brug, og opnaaer

Fuldkommenhed heri, derefter ikke let vil lade sig voenne til et
andet Brug af sine Lemmer, isoer gjelder dette om Rideheste, som
siden sieldent kunne troekke tunge Lers eller holde ned ad Bakke.
Ligesaa udfordre begge Slags Anstrcengelser et noget forfljelligt
Temperament eller Humeur.

Naar af tvende Pac fuldkommen lige og muskelstyrke Heste

det ene Par fra Ungdommen af. bliver ovet og vedholdende brugt

til at troekke, kan efter Kroppenes Beflaffenhed opnaaes megen
Fuldkommenhed til dette Brug.

Bliver det andet Par derimod

vedholdende og hensigtsmoessigen ovet i at lobe, maae de Muskler,
Sener o. s. v., som isoer derved komme i Aktivitet, opnaae soer

deles Foerdighed i den jordvindende Gallop.

Den feilfrke Hests

medfodte etter naturlige Muflelkraft kan i Almindelighed ved hen

sigtssvarende Fodemidler, tidlig og stadig Dvelse, opnaae en Focogelse, og denne gaae lidt efter lidt i Arv, hvilket vist ikke bor

drages i Tvivl, da dette er en almindelig bekroeftet Iagttagelse.

Men da de enkelte Sener og Mufller vinde i Foerdighed, Kraft
og Styrke i samme Forhold, som de komme i Brug etter Aktivk-

75
tct, faa bor man vel antage, at Kroppens enkelte Dele derved

med Tiden faae, og endelig ogsaa beholde en for hvert Slags

Brug ekendommelig Holdning eller Bygning, isoer dersom til Par
ring altid udvoelgcs de Dyr, som udmoerke sig ved de anstillede

Pcover.
Til Opmuntring for Bonderne udscettes i Almindelighed og
saa nogle smaae Proemker for dem ved Boeddelobene.

Men Op

muntring til Voeddelob pasfer mindre for Bonder, da de derved

ingen Beloering faae om en Kjorehests Feil eller Fuldkommenhe
der, Bonden ikke heller i Forveien kan kjende sine egne Hestes
Duelighed til at vinde Prisen, og i denne Uvished ikke kan taale

eller bor udscette sig for den Forsommelse og det Pengespilde Boed-

> delobene'medfore.

Neppe vil det voere passende, at Bonderne

opmuntres til at holde et Slags Heste, som bedre skikke sig til
Ridebrug og til at lobe, end til at trcekke.

Erfaring i Meklenborg, Preussen, tkldeels ogsaa i Hannover,
godtgjor tilstroekkelkgen, at de forfinede Bonderheste ikke kunne
holde ud ved vedholdende og strengt Kjorebrug, isoer paa maade-

lkge Beie i den barske Aarstid, og at de sine Been, ved mindste
Spat, Forkjolelse og andre Tilfcelde, oftest blive bestadigede, hvor
imod de tykhudede og tykhaarede Heste med stoerke Been og brede

Haseled dog kun sjeldm blive totalt ubrugbare.

Naar Bonderne, af Mangel paa noiere Kundffab om Fei-

lene og Racens Eiendommelkgheder, uden Undtagelse holdt hurtige

Hingster for de fuldkomneste, vilde Arbeidshesteavlens Forfald der

ved let kunne bevirkes, og det saa meget mere, som det ved Boeddelobene noesten ikke er mueligt for de mange Doekkeners Skyld

at opdage Lobernes Feil.

Ogsaa vil det ikke kunne afvoerges, at

Ekerne af Hingster, som ved enkelte Lob ere komne i Rye, men
som ellers ere stilfulde, benytte sig af de Ukyndiges Uvidenhed, saa

at Voeddelob ikke alene ere usikkre, men tillige sorforeriske.
Paa Als, hvor H. D. den cedle Hertug af Augusten
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borg, af særdeles Naade for sine Bonder, setvAldsoger de meest
passende af sine fortrinlige Fuldblodshingster til de mange gode

Hopper, og hvor de lokale Forhold tillade Losgang paa Græs,
der er det en anden Sag. Men i Jylland, hvor Bonderne raade
sig selv, og hvor der bruges mange ringe Hopper til Avl, vilde
Væddelob ikke være noget paalideligt Middel til Bondehesteavlens

Forbedring.

Ikke heller kan af de faa Herregaarde, ved den iso

lerede Stilling til Bonderne, ventes nogen indgribende Indflydelse

i

saa Henseende, saameget mindre, som ingen Stutterier, og neppe

Fuldblodshingster ere at sinde.

Tredie Afsnit.
At de for Landet fornodne Heste avles i Landet selv, er en
Nodvenökghed, og bor betragtes som Pligt for Landmanden.

At

tillægge Heste for Udlandet, naar Handelen svarer Regning, er til

Nytte; men skeer det med Tab for Opdrætterne, saa taber Lan
det, hvad paa en anden Maade kunde vcere kommen til Fordeel,

thi, naar en Provinds altid har mange overflodige Heste staaende
til Salg for udenlandske Kjobere og Standsning i Handelen ind-

træffer, eller Scelgerne enten kunne trcenge til Penge, eller maae

af med den teerende Bare, nedtrykkes ikke sjeldcnt Handelspriserne
under Produktionspriserne.
fortære sig.

Ordsproget siger: overflodige Heste

Dette er vel at sorstaae om Luxusheste, hvis Frem

bringelse og Underholdning koster betydeligt, og hvorfor Heste af
dette Slags ikke kunne sælges uden for hoke Priser, da de maae

holdes i en god Foderstand, oves, pudses o. s. v. saa at de altid
have glindsende Haar, ere muntre, vise sig lette, kraftfulde, vil

lige, og i Særdeleshed duelige, saa at Leilkgheden ikke skal forfei-
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les, naar engang en længe ventet Kjober indfinder sig, hvilken

Forventning dog ofte flaner feil.

Usikkerheden ved Handelen med

Lnxusheste er Aarsag i, at store Stutterier mere ansees for et

patriotisk Offer, end for et indbringende Capktalanlæg, hvorimod

de fleste Bonderheste, som ikke kunne sælges, dog kunne hjælpe
ved Arbeidet, og, naar Arbeidet ikke er betydeligt, Foderet være

derefter, og godt Græs være tilstrækkeligt.

Men naar en Pro

vinds dog længe maa undvære den Capital som stikker i flere

Tusinds Heste, og tillige maa underholde disse Heste, saa er det
begribeligt, at dens Velstand maae tage af, hvortil Grunden sjeldent rigtig erkjendes.

I de Aar, i hvilke der er stærk Aftræk, bliver der dog al
drig solgt flere Heste i Jylland, end de overflodige eller undvær

lige, hvilket viser, hvor mange der holdes til Salg.
Skjondt man vel ikke kan formode, at mange af de store

Gaardbesiddere forandre deres Besætning og anskaffe Stutterier

istedet for Stude, faa turde en saadan Forandring desuden have

til Folge, at Studeopdrætterne endnu mindre vilde kunne blive af
med deres unge Studetillæg, til Tab for dem og det Almindelige.
Hesteavlen til Salg kan kuns ansees fordeelagtig, naar Til

lægsomkostningerne staae i Forhold til Handelspriserne.

Da Jyl

land allerede har et stort Tillæg, bestemt til Handelen paa Ud

landet, og ingen god Beliggenhed til Afsætning, bor der ikke hel
ler onffes, at Hesteavlen meget tiltager.

I et nogenledes folke

rigt Land bor Hesteavlen i det Hele vel ogsaa neppe drives an

derledes af Landmanden, end som Bisag, omtrent saaledes som

hidtil er fleet i Jylland, men at Hesteavlen hæves til störst mueligste Fuldkommenhed, saa at Hestene blive mere begjerte, bor

være Formaalet for vore Bestræbelser.
Aarsagerne, hvorfor Stutterier og Hesteavl paa

Herregaardene forsvandt, existere vel endnu, og ere:
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1. At Stutterier krceve store Capitaler og desuden betydelige

Underholdnings Bekostninger.
2. At Indtægterne ved Hesteavlen ere meget usikkre, og i
Almindelighed ikke indbringende nok, isoer fordi man af Bonderne

paa Markederne kan kjsbe Arbejdsheste for saa billige Priser. —
Paa de store Herregaarde, hvor mere og befvcerligere Acbeide fore
falder, maae Hestene betroes leiede unge Karle, som- ikke altid

rette dem efter Hestens Tilstand, hvilket derimod af Bonden nok
iagttages.

Derfor maae paa store Gaarde soeregne Tilloegsdyr og

Folk holdes for Hesteavlens Skyld.

I smaa Stutterier bliver

desuden Opdroettet sjeldent rigtigt parret, hvorfor nogle Heste maae

kjobes for at opnaae en bedre Betaling.

Alt dette er Aarsag f,

at Studehandelen, som den sikkreste og fordeelagtigste nu meest
yndes paa Herregaardene.

3. Store Gaardbesiddere have i Almindelighed bedre Naad
og Connectionec til at forskaffe sig gode Tilloegsdyr, og kunne
derfor levere fortrinligere Heste til Salg, men Tilloegget bliver

dem ogsaa langt dyrere, end de jydske Bonders, og i Forhold til
Handelspriserne for hok.

De fleste Hestehandlere, som kjobe enkelte Kobler

fore dem

sieldent loengere end til Holsteen, hvor de soelge, enten til Leve
randeurer, eller tit andre Handlende, dog helst hele Kobler paa

een Gang.

De gjore derfor sjeldent stor Forskjel i Priserne for

enkelte udmoeckede Heste, da ved Siden af saadanne de mindre
gode stikke mere af og blive mindre agtede.

De kjobe helst til

en jevn Priis, hvorved Stuttcrieeierne ingen Opmuntring sinde,
og i Fremtiden vel ikke heller ville, da Handelen med Luxusheste

neppe vil tiltage, fordi den krcever en storre Capital, end de fleste
Handlende have at anvende dertil, Resikoen paa de lange Marscher

i Kobler er storoe, og Afsoetningen gaaer Mindre rast.
Som ufordeelagtigt for Jylland kan endvidere ansees, at de

unge Heste i Almindelighed maae staae i Toier paa Groesgangene,
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og ofte midt om Sommeren taale ondt Veir i frie Mark, fem
vel afhcrrder, men og tidt kan blive Aarsag til, at Follene van
trives.

De jydste Heste ere for lcenge siden vante hertil.

Andre

mindre haardfore Hesteracer kunne umueligen, faa loenge de ikke
ere climatiferede, taale dette.

I Jylland er det desuden temme

ligt gjoengs, at Arbeidsheftene, naar de spoendes fra, i alt Slags
Veic, selv om Aftenen, strap soettes i Toier, for at de kunne

faae noget at oede, hvilket fortfcettes langt ud paa Efteraaret, til

hvilken Aarstid de gaae lose.
De danffe Heste, som i fordums Tider vare saa beromte

i

Europa, tillagtes fandfynligviis paa Herregaardene, og ere aldeles
forsvundne, vel mestendeels paa Grund af Handelens Usikkerhcd i
en afsides Provinds.

Den Gang fandtes vel overalt Overdrev

med Skovstrækninger, og Creaturerne bleve ikke bundne paa Groesgangene, men gik lose, kunde bevcege dem eller soge Skjul i ondt
Veir, hvilket vist bidrog til et friere og naturligere Fodstifte,

en

smidigere Krop og raskere Mustelbrug.

Ihvorvel Stutterier i en saa afsides liggende Provinds som
Jylland neppe kunne svare Regning, saa var det dog vist til

Nytte, om store Gaardbesiddere tillagde nogle Fol af fortrinligRace, enten til den jydste Hesteavls Forbedring eller til eget Brug.

Vel ville disse blive langt dyrere, og maatte passes bedre, end
dem som kjobes af Bonderne, men i Almindelighed blive de da
ogsaa bedre, naar de fra Ungdommen af bevares fra at tage

Skade, tilborligen pleies og oves til deres physiste og aandelige

Egenskabers Forogelse, hvortil Vceddelob iscer opmuntre.

Fuldblods Jndforelse kan i Almindelighed kun ventes af Rigmoend, eller af formuende Herregaardseiere.

Som bekjendt hol

des de fortrinligste Heste af denne Race, iscer de stoerke, velpro
portionerede og feilfcie, i uhyre Priser, og ere neppe at faae.

Med ringere kan Jyllands Hesteavl ikke forbedres.

Vil man mb;

fore Fuldblod, maae ogsaa Hopper dertil af samme Race, naar
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man vil tilveiebringe climatiserede Hingster til Bondeavlens For
bedring.

Reen Fuldblodsavl til Udenlandshandel vil sandsynligviis blive

meget mislig i det afsides Jylland, da de faa Individer, som Frem
mede behove til Stutteriernes Forædling, hellere ville blive kjobte
i ncermere Egne, og hvad Hestehandlerne heraf kjobe, betales i

Almindelighed med ringe Priser, saaledes som Tilfældet allerede
er i Meklenborg.

Fjerde Afsnit.

.

<

Da Væddelob uden Fuldblodsracen ikke kunne voere af nogen
onskelig Virkning til Bondens Hesteavls Forbedring bliver det saa
meget nodvendigere at underfoge, hvorvidt Fuldblodshingster passe

for Jyllands Hesteavl.
Saa fortrinlige gode og stærke Fuldblodshingster end ere i

Stutterier, eller hvor passende Hopper, som ogsaa passende lokale

Forholde til Opdrætning haves', for at kunne frembringe udmæckede Ride- og Stadsheste, saa trcev jeg dog vist, at vore store

Hippologer, H. D. den æble Hertug af Augustenborg, Gene-

ralkcigskommissair Reergaard, samt flere andre kyndige Patrioter
ere af den Mening: at saavel med Hensyn til Udgivterne og

Nytten maae der holdes en Gccendse, naar man ikke, istedet for
Fordeel vil udsætte sig for Tab.

Vi ville betragte denne Sag

lidt nærmere:

1. Med Hensyn til parringen.
Ved Parringen haaber man i Almindelighed, at Afkommet

bliver proportioneret, og opnaaer omtrent lige meget af begge For-
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oeldres Egenffaber; men naar Foroeldrene ere af meget forstjellige

Racer, finder dette sjeldent Sted.

Den der har havt Leilighed

at see Resultatet af ulige Parringer i store Stutterier, Skoefferier
og Mekerker, maa det voece bekjendt, at ikke sjeldent Afkommet i

nogle Dele arter mere ester Moderen, og i andre mere efter Fa
deren, saa at ofte Vanskabninger fremkomme, deels allerede ved

Fodselen, deels senere ved de forffjellige Deles Udvikling.

Ved at

paastaae, at alle Fol ikke kunne blive lige gode, eller, at den ene

Hoppe bringer bedre Fol, end den anden, undgaaer man Vanffelkgheden, at soge efter Aacsagen til Udartelsen og den uregulaire

Vext, som saa tidt er grundet i Foroeldrenes Forskjellkgheder.
Fleersidig Iagttagelse har viist, at naar Krydsning med Handyr
' af en fremmed constant Race ivoerkscettes, har dette som oftest

meest Indflydelse paa Forparten af Afkommet, saasom Hals, Ho
ved og Forfodder.

Ogsaa er bemoerket, at en constant Race

almindeligen bedre forplanter dens Typus, end en uconstant. Dog
finder man ogsaa, at det ene Individs Egenffaber nedarves i en
langt hoiere Grad, end det andels, ligesom, at Begjerlkgheden

efter at parres, og Livskraften under Parringen selv, have bety

delig Indflydelse paa Afkommet, saa at dette meest vil arte efter

den af Forceldrene, hos hvem disse Momenter ere overvekende.
Endelig kunne Fodemidler, Clima, o. s. v., bevirke store For

andringer.
Et rigtigt Valg af Parringsdyrene kan let opnaaes i Stut

terier, men hos Bonden falder dette vansteligere, saa meget mere,

som dette hidtil i Jylland stet ikke er iagttaget.

Paa Grund af

den store Forffjel, som er imellem en god Fuldblodshingst og en
simpel Bondehoppe, kan man vel antage, at Forcedlingen i flere

Generationer maatte fortsoettes, for at tklveiebcinge en regulakr,

eller nogenledes fuldkommen Bygning, ikke blot paa enkelte Indi-

vider men i hele Racen, hvilket da vilde blive for langvarigt og
bekosteligt for at svare Regning.
6
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z Naar man gaaer ud fra den Grundsoetning, at kuns de
bedste og storste Hopper maatte bruges til Forcedling ved Fuld

blod, faa vil muligen sindes, at de fleste af Bondernes Folhop-

per ikke ere gode nok, esser for fmaa, og at t nogle Egne maa-

ffee neppe i hver Bondebye vil sindes een Folhoppe rigtig passende
til Parring med Fuldblodshingsten.

2. Med Hensyn til Afkommet.
Ofte horer man folgende Betænkeligheder yttres- nemlig:
da Fuldblodsracen nedstammer fra et varmere Clima, og i Eng
land bliver rogtet paa en saadan Maade, at den ved ringeste

Leilighed til Forkjolelse, omhyggeligen tildoekkes, hvilket bliver saa

meget nodvendigere, som dens tynde Hud og sine korte Haar
yde Legemet liden Beskyttelse; saa maa denne Race og Afkom
met ansees for at voere vant til en langt omhyggeligere Pleke og

Rogt, end Bonden kan yde den, hvis dens udmoerkede Egenffaber

ikke skulle tabes.
I Meklenborg har det viist sig, at Fuldblodsracen og dens '

Afkom almindeligviis holdt sig i en trivelig Stand, dog bedst, efter
de vare blevne vante til Clima og Opdroetningsmaaden.

Ved ikke

for ringe Fode eller Groes holdt de sig i lige saa godt Huld, som

andre, skjondt de almindelkgen ikke voxte saa stoerkt, eller bleve

faa store, fore, eller saa fede som ikke soroed.lede Heste.

Men

den Gang gav ikke heller Voeddelob Anledning til tidligt Brug,
Trainering eller ftoerk Jndhyldning.

Fol og Hoppet gik lose i

Kobler, og kunde i ondt Veir gaae i Lye eller bevcege sig.

I

Gjennemsnit gaves 6 til 7 Pund Havre foruden Hoe og Halm

hakkelse daglig om Vinteren til 1| å 5 Aars Heste og de vare i

god Stand.

Follene bleve noesten dagligen bevoegede, eller tilredne

i Ridehuset, men ikke strabadserede eller vedholdende brugt til no

get Arbeide.

Paa Groesgangene sik Follene aldrig Havre ikke hel

ler blev Havren knust til dem, eller om Efteraaret givet dem
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Koemelk, men vel smaaskaarne Gul. rodder pan Havren, naar de
bleve vante fra Patten.
For Dieblikket maae dog Racen ansees for mindre haardfor,

og derfor Halvblodet betragtes som mere passende for Rigmanden

end for Bonden.

Thi det vil vare noget, inden denne voenner

sig til den omhyggelige Opdrcetningsmaade, som i Englands mil

dere Clima anvendes paa Racen.

I Begyndelsen vil det derfor blive fornodent, at Tillcrgget
saa meget omhyggeligere passes, til det er blevet vant til Jyllands
lokale Forhold,

i Soerdeleshed ^or smaa Fol tilloegges i-de

meest passende Maanedec af Aaret, i det mindste ikke mangle

lyse og lune Stalde, og den forste Generation i ondt Veir ikke
staae i Toier, da Dyrene ellers let kunne blive forknytte og van

trives.

Denne Forsigtighed bor anbefales-Enhver, som ikke har

Indhegninger til los Gang, hvor de unge forcedlede Heste kunne

bevcege sig og sinde Lye.

Men selv da kan i ustadigt Veir Nat

tekulden om Sommeren i Jylland alligevel blive for stroeng for

de speede Fol, hvorfor i Begyndelsen Halvblod vel ogsaa hellere
maae nyde en omhyggeligere Pleie, omtrent som Fuldblodets Af

kom i England faner den fremfor de andre Racer.

Efter en Deel Aars Forlob vil sandsynlkgvkis Afkommet
efter Fuldblodsracen ogsaa her vcere climatiseret, og tillige Foroedlingens Gavnlkghed vcere iagttaget.

Men, efter min Forme

ning, ville Halvblodshingster, ligesom i andre Lande, for det forste

blive anvendeligere til Bondens Hesteavl, end Fuldblodet, da Be-

dcekningsprisen er mindre, og de her i Landet tillagte Halvblods
hingster kunne ansees for haardforere og bedre svarende til Bon
dens Opfodnings og Brugsmaade.

/

At saavel Halvblod, som og mindre forcedlede Hingster, naar
de ere gode, allerede kunne forbedre Hesteavlen betydeligt, derpaa

har man i Udlandet, som og her uomtvistelige Beviser, som ogsaa

6'
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at de skadelige Folger af heterogene Racers Parring herved sjeldnere bemoerkes.

3, I Henseende til Brugen.
Meget forskjellige ere de Fordringer, som Hesteholderne gjore,

og hvoraf for Kortheds Skyld kun tre her anfsres:

1. Staldmesters onske sig fuldkommen velbygte, smukke Dyr,
som tillige ere foielkge, lcervillige, og passe til Brug som Pragt

heste.

De maae vise et stolt, behageligt Udvortes i alle Aktioner

og en let fremstridende Gang.

De Heste, som skulle passe hertil,

maae oves fra Ungdommen af, omtrent saaledes som i pel ind

rettede Stutterier; hos Bonden kunne de almkndeligviis ikke faae

den fornodne Oppasning til smidige, raffe og adrette Bevoegelser.

2. Cavallerister onffe vel ogsaa det samme i Fredstider, men

til Brug i Feldten ere tjenstdygtige, isoer udholdende, haardfore
Heste, som kunne taale alleflags Strabadser paa alleflags Beie,
og ved de forskelligste Fodemidler, dog hvad de meest atrraae.

3. Agerdyrkeren on sker ogsaa et smukt Udvortes, dog begjeres isoer stoerke Arbejdsheste, som kunne taale de daglige Strabadser,

og de Forandringer af Ondt og Godt, som Arbeidsbrug og under
tiden flette Fodemidler medfore.

Til de to sidstnoevnte Anvendelser behoves de fleste Heste.

Betcenker man, hvor afhoerdede de jydffe Heste ere, maa det voere

saa meget mere paafaldende, at en tilsyneladende ubetydelig Forffjellighed, kan have en saa stor Indflydelse paa Hestene, som den

f. Ex. at naar de jydffe Heste komme til Mekleillorg, faae de,
isoer de unge, Krop, og henfalde til Svcekkelse, saa at et Aar

hengaaer, til de gjenvinde den Haardforhed og Arbeidsdygtighed,

hvorfor de udenlands saa meget yndes.

4. I Henseende til Racen.
Tager man ikke Hensyn til et smukt Udvortes, men til He
stens Dygtighed ved de forskjellige Slags Brug, saa kunne Heste
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af forffjellig Bygning, hver til sit Brug, voere ganske fortrinlige,
og mueligen kunne ansees for fuldkomne, isoer, dersom ingen an

dre, bedre opfylde Dygtighedsfordringerne. I hver Provinds beho
ves til de forskjellige Brug, forskjeUige Slags Heste, men saalidet
det kan veere passende i et Stutterie at parre de forskjellige Racer

sammen, ligesaalidet vil det voere til Gavn at parre Provindsens

forstjeUige Slags Heste med hverandre, naar Hestene ikke skulle
tabe mere i Brugbarhed end de vinde i enkelte Dele, hvilket isoer

gjelder for de Mange, som maae have stoerke, haardfore Arbejds
heste.

Vel kunde i Almindelighed de jydske Vognheste troenge til

et smukkere Udvortes, et lettere Fodskifte, en raskere Muskelbrug
eller mere Fjederkraft, hvilket vel ogsaa foroger Dueligheden; men
tabes derved noget i Forhed, Beenstyrke, Trivelighed og Haacd-

forhed, saa blive saadanne Forbedringer relative og isoer, ved de
hoie Priser for Fuldblodshingster, for kostbare.

Til almindelig Arbeidsbrug onskes hellere en stoerk 2@ber,

end en for kroesen Hest; hellere en tyk Mave, end en opskjortet
Taille; hellere en bred og kort, end en smal og langstrakt Hest,

hellere korte og stoerke, end fine og lange Fodder, hellere korte og

ligestaaende, end lange og gjennemtroedende i Koderne, hellere at
Hesten er af et sindigt end for pirreligt Temperament.
For Kjoreheste paa opblodte Veie og los Agerjord ffader det
ikke at Heste lofte Knorerne noget, hvorimod den lige fremstikkende

Gang paa fast Jord og Chausseer har Fortrinnet.
En stoerk Hals er ikke upassende for Vognheste, da dette

hjelper til al Focfodderne staae fastere.

Synker Hesten for til,

eller staaer Bovbladet for lige, gaaer Hesten tungt, men naar den

ellers er stoerk, er den dog brugelig til jevnt, stoerkt Troek.
En Vognhest eller Arbeidshest ansees for god, naar. den

gaaer et stoerkt jordvindende Skridt, og saavel paa Steenbroe, som
paa opblodte Veie kan trave vedholdende.

Om den ellers er god

til' eit lobe, er temmelig ligegyldigt, da dog med en loesset Vogn
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næsten aldrig kan jages stærkt, for at Vognen ikke skal slaaes i
Stykker eller vælte.

Gaaer man ud fra det Synspunkt, at en heel Provindses
Hesteavl maa ved Forbedring eller Forcedling om mueligt fores
derhen, at alle nærme sig i Hoveddelene en constant Race, saa
maa det dog i Begyndelsen stee gradviis, saaledes, at i Jylland

Hovedoiemedet, Arbeidsbrug, ikke tabes af Syne.
De storre Fuldblodsheste ere ved fortrinlig Pleie og Rogt
efterhaanden komne til den Storrelse, hvorved en Deel af dem
nu udmærke sig fremfor deres Stammefædre, Araberne.

Men

Storrelsens Constanthed er meget forfljellig, hvorfor, især i andre
Climater og ved mindre passende Pleie og Rogt, ikke sjeldent en
Deel Fol blive mindre end Forældrene og oftest noget siinbenede.
Skade at de Væddelobere, som her kom paa Banen, ikke

vare af det store, fore Slags.

De fine, smalle Lobere, fra Miss

Elgin til Eclair i Traineerstand, vandt, uagtet deres Lethed, Ud
holdenhed og særdeles raske Lob, ikke Mængdens Yndest, hvorfor

de fleste Tilskuere ansaae Fuldblodsracen for upassende til den

jydffe Hesteavls Forbedring.

5. I henseende til prisen.
Handelsprisen paa det ene eller det andet Slags Brugsheste
er meget forstjellig, men foranderlig efter den storre eller mindre

Sogning; desværre retter den sig ikke altid efter, hvad Tillægs

dyrenes Anskaffelse og Underholdning, samt Opdrættets Pasning
og Dressur har kostet.

Saaledes kan f. Ex. en simpel, men god

Trækhest, tillagt af Bonden, blive solgt for 50 Specier, og Bon

den glæde sig over en god Prosit, medens en fortrinlig Stutterieracehest muligen ikke kan sælges under-150 Specier uden Tab
for Eieren.
Bed ordentligen indrettede Stutterier, hvor unge Heste lobe
ved Liner i Ridehuse, har Opdrætteren det ganste t sin Magt
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at fremme en tidlig Udvikling og at forege Muskelkräften.

Men

dertil mangler Bonden Tid og Leilighed, og kan ikke saa godt

afvoerge, at de unge Heste for Vognen eller for Plougen rykke
for Haardt og tage Skade, hvorfor det hos Bonden undertiden
hores, at unge Heste have faaet et Knock, eller ere blevne for-

proessede.

Jo ommere og fyrigere Racen er, jo mere maae

der altfaa passes paa, for at forebygge fligt.

Hvor der in

gen Ridehuus er, kunne Follene i Jyllands ustadige Clima om

Vinteren sieldent faae den saa nodvendige Bevoegelse, da for fug
tigt Veirligt, stcerk Blcest, haard bar Frost, med videre, kan for
anledige Sygdom og Svoekkelse hos Follene, isoer naar de ere af

kjelne Racer, dog gjoelder dette mindre om de jydske Heste.

Femte Afsnit.
Hvad i det Foregaaende er fremsat om Parring med Fuld

blodshingster, Opdrcet, Brug, Racer og Priser, viser at Foroed-

ling ved Fuldblod vel ikke er umulig, men i det Hele dog neppe

passende for Jyllands store Hesteavl, Lokalforholde og Opdrcetningsmaade, dog ville vi antage, at til Prove de bedste Hopper blive

parrede med Fuldblodshingster, saa bliver dog endnu den store
Masse af Hesteopdrcettere tilbage, hvis Folhopper ikke sindes gode

nok til at parres med Fuldblodshingster, som og alle dem, der
mangle A§vne eller Lyst til at betale hoie Bedcekningspenge. Alle
disse Folk hverken ville eller kunne holde op at tillccgge Hefte.

Der maae altsaa sorges for, at de kunne sinde gode feilfrie Hing

ster.

Denne Fordring opfylde Proemieuddelingerne allerede tem

melig godt og at afskaffe disse, vilde ufeilbarligen have saavel

Hesteavlens som og Hestehandelens Forfald til Folge.

Lttk
Paa Als, hvor Lokalforholdene ere mere passende, Hopperne
gode, Pleien bedre, og, hvor desuden Hs. D. Hertugen bcerer

Omsorg for passende oedle Hingster, kan Hesteavlen ikke soettes i
Ligning med den jydffe.

At ^efteavlen i England har opnaaet storre Fuldkommen
hed, end paa Eontknentet, kan vel ikke ene tilffrkves Voeddelob

og Fuldblodsavlen, muligen at folgende Omstcendigheder ogsaa
kunne have bidraget dertil.

1.

Krigen har paa Eontknentet ncesten bestandig taget og

odelagt, om ikke alle, saa dog den storste Deel af de bedste Han

delsheste.
2.

Hvor ^aa tabte derimod England?

Englands Store have, ubekymrede for odelceggende Krige,

med langt mere Sikkerhed kunnet anvende store Summer paa

Stutteriernes Forbedring.

Hvorimod ncesten alle Stutterier paa

Continentet, og det enhog gjentagne Gange, ere blevne odelagte,

saa at man neppe beholdt A§vne til efterhaanden nogenledes at

erstatte det lidte Tab.
3. -Hesteavlen i Jylland er Bondens Sag,, men i England
er det de store Stameiere, som holde Fuldblodsracen/ og de rige

Landmcend, som frembringe Luxusheste.

Den mindre Formuende

lcegger sig efter Arbeidsheste, hvoraf ogsaa flere Racer haves i

Englands forfljellige Egne.

Den jydffe Bonde maae i Alminde

lighed scrlge sine bedste Heste, og hans Havre fores ofte til Stut
terierne i England, for at faae nogle af de Penge, dette Lands

Store kunne undvcere og tildeels anvende til deres Moerffab.
4.

I England har Jndfotselen af Arbeidernes og de Fat- ■

liges Korn til Fode, ofte vceret spcerret, eller i det mindste belagt
med hoiere Told, end Hestenes Havre.

Englands Majoratssystem, ifolge hvilket den Forstefodte faaer
Alt, og de ovrige Sodffende udstodes til Erhvervsklassen, giver
Anledning til, at den Ene kan bortodsle Millioner paa Tant,
medens den Anden ofte neppe kan friste Livet, ligesom at den
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Enes Vceddelober, Jagtheste og Hunde mueligen opdrages med

ftørre Bekostning end den Andens Born.

Der gives vel ncesten ingen, eller i det mindste kun faa
store Stutterier, som foruden Stutterieheste ikke ogsaa holde saa-

kaldte Arbejdsheste, Oxer eller Muuldyr til Arbeidsbrug.

Findes

det nyttigt og nodvendigt ved store Stutterier at holde en Arbeids-

race, bliver det vist ikke mindre nodvendigt for Bonden.
I Meklenborg ere mange Bondergaarde, ja vel ogsaa

hele Bonderbyer sammenlagte til store Gaarde.

.I Jylland er

det Modsatte Tilfoeldet, saa at kun faa store Gaarde findes.

I

Meklenborg udsoetter Storhertugen mange foroedlede og nogle Fuld
blodshingster, som for storstedelen ere seerdeles gode. Bedoekningspengene ere lave, saa at baade Bonder og Forpagtere kunne

benytte sig af disse Hkngster.

Losgang paa Groesmarkerne bruges

overalt, men med alt dette, svarer Bondens Hesteavl i de fleste
Egne ikke til Forventningen.

Mueligen at Grunden dertil kan

soges deri:
1.

At Bonderne ingen Belcerelse faae ved de offentlige

Udstillinger og Dyrflue, saaledes som de holdes der, uden Bedommelse.
2.

At Bondens Hingster,

endog om de ere udmoerkede,

- ingen Proemie eller Opmærksomhed kunne vente.
3.

At der parres iflceng.

4.

At Stutterieracer sjeldent passe til Bondens lokaliserede

Arbeidsheste, isoer mindst med Hensyn til tidlig Arbeidsbrug.

5.

At Handelsprisen er den eneste Opmuntring, hvorfor

Handelen heller ingen Vanskelighed sinder i at faae de bedste
Heste, isoer da der kun holdes faa Markeder, saa at Prangeren

almindeligviis udvoelger i Bondestalden selv,

stcerke Hopper til Avl steldent sindes.

hvorfor fortrinlige

I Meklenborg bemcerkes

ogsaa tydelkgen, at stoerke Arbeidsheste blide sjeldnere, og at de
sine, mindre brugelige, tage til hos Bonden, hvorfor de stoerke,
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jydske Heste soerdeles yndes til Arbeide, iscer naar det forste Aar,
t hvilket de vise sig noget svagelige, er overstaaet.
I de fleste preussiske Provind ser udscettes ogsaa mange

kongelige Hingster, men dette Lands Heste ere storstedelen noget
smalle og siinbenede, tjenlige til Cavalleriebrug, men mindre gode

til svcert vedholdende Kjorebrug.
I Hannover holdt Regjeringen indtil Begyndelsen af dette

Aarhundrede et stort Stutterie, hvoraf stcerke Hingster bleve ud

satte paa Landet, til Hesteavlens Forbedring.

Men siden Hanno

ver igjen er kommen under Kongen af England, lader Regjeringen

hertil opkjobe Hingster, isoer i Meklenborg.

De maae vcere stcerke,

smukke og temmelig forcedlede, men at der bruges Fuldblods
hingster er ikke bekjendt.

Havde Regjeringen anseet Vceddelob eller

Fuldblodsracen for et tilforladeligt Forbedringsmiddel for den han-

noverffe Hesteavl, vare disse vist lcrngst der indforte.

Sandsyn-

ligen holdes Provindsens lokale Forhold i Henseende til de mange
Bonder, istedet for Englands mange Riigmcend, ikke passende

for Vceddelob og Fuldblod.
/

Kunne Vceddelob og Fuldblod ikke ansees som tilstrcekkelige
Forbedringsmidler for Jyllands store Hesteavl, saa bor dog ikke

heller oversees, at fortrinlige Ride-, Stads- og Pragtheste ncrsten
ikke kunne tilveiebringes anderledes, end ved Parring med udmcerkede Fuldblodshingster, og at denne Foroedlingsmaade, fordi den
ligefrem anvendt, endnu ikke er passende for Bondens 'Hesteavl,

dog ikke ganske bor tilsidesoettes i saa stor en Provinds som Jyl

land, og det saa meget mindre, som den dog har nogle store
Gaarde, en Deel oplyste Landmcend udenfor Bondestanden, og iscer
mange Embedsmcend, Militaire og Handlende, som vist onffede

sig forcedlede, smukke og raske Heste, saavel til Ride- som Kjorebrug, naar de vare at faae.

Ligesom det ogsaa t Almindelighed

vilde voekke mere Opmuntring og med Tiden give bedre Leilighed
til Hesteavlens Forbedring og Foroedling.

Voeddelsb kunne vel i en Provinds, hvor mange rige Moend
sindes, opmuntre til at indfore Fuldblodscacen eller Fuldblodshing-

fter; men da her i Jylland saare faa sindes, som kunne undvoere
etter vove den Sum, Jndfocelsen af fortrinlige Fuldblodshkngstec

medtager, faa kan Fuldblod noesten ikke anderledes ventes anskaffet
uden ved Aktier.
Efter Forlydende har Grev Frys faaet Fol af Fuldblods

racen, og i Aarhuus og Veile Amter
*)

ere paa Aktier anskaffet en

Fuldblodshingst til hvert Amt, men om andre Amter hores intet.
Det var at onske, at flere Foreninger dannede sig og fulgte

det givne Exempel, saa at i flere Amter fandtes en Fuldblods

hingst, og, om mueligt, nogle Hopper, men kun af det stcerke,
store, feilfrie og velproportionerede Slags, hvorimod de Kongelige
Prcemier til Veeddelob hellere kunde spares,- indtil her tillagte rene

Fuldblods- og hoiforcedlede Heste i tilstroekkeligk Antal kunde frem

stilles paa Banen.

Private Vceddelob kunde gjerne derfor gaae

deres Gang, og alle de, som befordre Jndforelsen af Voeddelob og

Fuldblodshingster fortjene vistnok Jyllands Tak for deres patrio
tiske Offere.

At Fuldblodsracen bliver indfort, er vist meget onskeligt, men
Bondens Hesteavl troenger mere til Focoedlingen i sig selv, var

det og kun for at faae flere gode Hopper, passende til Parring
med Fuldblod, hvorfor bencevnte Maade at forcedle vel maae be
tragtes som den Vigtigste.

Hvorledes Jyllands nuvcerende Hesteavl hensigtssvarende kunde
forbedres, er et Sporgsmaal, som endnu ikke synes at vcere besvart overeensstemmende nok med alle Forhold, eller endnu ikke

befluttet af vores vise Regjering.

Denne vigtige Gjenstand er i

Tillcrgget scerskilt fremstillet.
*) Som og 1835 Een t Randers Zlmt.
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Sjette Afsnit.
Resultatet af den t det foregaaende anstille Undersogelse, om

Fuldblodssystemet er gavnligt oxg anvendeligt for Jylland, bliver
altsaa: At naar feilfrie Fuldblodshingster af der store Slags blive

parrede med Skjonsomhed, famt Opdroettet behandlet med Omhue,
kan deraf ventes en fuldkommen og hastig Forbedring, nemlig:

for Stutteriers, Herregaardes og Riigmcends Hesteavl, eller vel
- ogsaa for Bonden, hvor Hopperne ere gode og Opdccetnkngsmaa-

den passende, m. v.
Men da i den store Provinds Jylland ingen Stutterier sin

des, og heller ingen rene Fuldblodsheste tilloegges, ville mange
Aar henlobe, inden de faa Indforts ville yttre nogen Indflydelse
paa den betydelige Hesteavl, Bonden driver.

Ved de faa Herre-

gaarde og den nuvoerende uafhoengige og isolerede Interesse, som
sinder Sted imellem Herregaardsekerne og de fleste Bonder, vil
aldrig den onskede Forbedring ved Fuldblod eller Halvblod allene
kunne ventes.

Og var end saa mange Fuld- og Halvblodshing-

sters Anskaffelse muelig, saa var Sagen dog ikke at anbefale, paa
Grund af Bondens Ubekjendtskab med den fremmede, neppe med

den jydffe Opdroetningsmaade og til Arbeidsbrug passende Race.

I Tilfcelde, at de nu gjeldende Prcemier for Hingster op
horte og derfor flere Voeddelob kndfortes, vilde Indflydelsen deraf
blive for utilstroekkelig til at forhindre Udartelsen og sikkre den
store jydffe Hesteavl for Forfald.

At Voeddelob, ene, ikke kunne ansees for ét hensigtssvarende
Forbedringsmiddel, og iscer let kunne fore Tab med sig for Bon

den og hans Hesteavl, er forklaret i det Foregaaende.
I de andre danffe Provkndser, hvor forholdsviis langt flere

Grevffaber, Baronier, Stam- og Herregaarde med Bondergods
sindes, eller hvor i Almindelighed ikke saa mange store Gaarde

ere udparcellerede og flere formuende Landmoend og rige Bonder
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boe, samt Grusgangene ere omgivne med levende Hegn, der kan

Fuldblodet have bedre Fremgang, isur, naar det bliver bedre be-

kjendt som Middel til Stadshestes Tilveiebringelse.
Dette vil altsaa gjelde om Lauenborg og Holsten, hvormed
Hertugdommet Slesvig og Den Fyen kunne soettes i Classe. Her
ere allerede smaa Stutterier, og dertil det ypperlige og store Fuldblodsstutterie paa Als, som er i fuld Virksomhed og i Tiltagende.

Bondens- Hesteavl i Sjulland er vel ikke, med Hensyn til

Udforsel, af saa stor Betydenhed som den jydffe, ogsaa den har

maaskee megen Gavn af det store Kongelige Stutterie. Ogsaa ere
her, i Forhold til Jylland, flere Godser og store Gaarde, mange
Riigmoend og en stor Noblesse, som behove mange Stadsheste,

og maaskee ville finde en Fornoielse ved Fuldblodsavlen, og derfor
mueligen snart onske flere Vuddelobsbaner.

I Henhold til disse Forudsætninger mener jeg, at det 1ste

Sporgsmaal kan besvares saaledes:

,

For Jyllands store Hesteavl, som ncesten ene drives af Bon

der med smaae Eiendomme, der ikke kunne holde andre end haard-

fore Arbeidsheste, kan Voeddelob ikke ansees for et tilstrukkeligt
Forbedringsmiddel til det Slags Heste, hvoraf Handelsmcendene
jevnlig hente derfra, og derfor er det heller ikke nodvendigt, at Vudde-

lobsbanernes Antal blive forogede med Hensyn til Bondens Hesteavl.

For Lauenborg, Holsten, Slesvig og Den Fyen kan Spocgs-

maalet for storstedelen besvares med — Ja. '
For Sjoelland kan, i Tilfulde, at Hkngsterne af det store

Kongelige Stutterie kunne blive benyttede til Forbedring for Bon
dens Hesteavl, en lignende Besvarelse voere anvendelig, saa at de
der fornodne Luxusheste kunne blive tillagte.

I
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Syvende Afsnit.
I Henseende til den anden Opgave bemoerkes: at de forffjellige

Slags Brug, som haves for Heste, ogsaa fordre forffjellige Fo-

demidler, ligesom forffjellig Rogt og Pleie, for at scette og holde

,Hestene i den sornodne Kraft til Udholdenheds

Hesteholdernes

Diemeed og Fordringer cre meget forffjellige, men i Almindelig

hed maa en Hest dog ikke voere vant til bedre Pleie, Rogt eller
Foder end der kan ydes den ved det^ fremtidige Brug.

Ved Op-

droettet maa Hestens Bestemmelse tages t Betragtning og Foderet
eller Behandlingen indrettes derefter. Kraft og Udholdenhed, kan

i Almindelighed, ved bedre Pleie, Rogt og hensigtssvarende Dvelse,

Dressur eller Brug, noget foroges, men ogsaa igjen formindffes,
naar Pleie og Rogt forringes, ofte endog mere, end om Hesten

ikke var bleven vant til den forrige bedre Behandling.

Krastfor-

ogelsen er saaledes ikkun af Varighed og til sand Nytte, naar den
er frembragt ved lige Pleie og Rogt, og kan bedst opnaaes fra

den tidlige Ungdom af.

Dog derved moder ofte den Vanskelig

hed, at de unge Heste enten blive for fede, eller ikke godt kunne
tilfile de Anstrengelser, som vore almindelige Opdrotttere maae paa-

loegge deres Tillceg ved de scedvanlige Sysler eller ved Arbeidet.
At den meget fede Tilstand hverken er den sundeste etter

krastfuldeste, men tvertimod ffadelig,

behover vist intet Beviis.

Ved Landmandens soedvanlige Brug pc det sjeldeitt mueligt fit

,

skaffe de unge Heste saadan Dvelse og Bevoegelse, som behoves,

for fil Musklerne oves, Kraften foreges, og Fidtet fjernes, uden
at Benene tage Skade, eller det frie Fodffifte forringes.

Ved

Stutterier derimod kan denne Dvelse i Ridehusene og ved dertil

vante Folk med stor Sikkerhed forskaffes.

Den Kcaftfylde, Hur

tighed, Udholdenhed og Brugbarhed et Individ i sin fuldvoxne
Alder besidder, og efter Kroppens Beskaffenhed og Racens Eien-
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dommelighed ved daglig Brug kan prcestere, bestemmer dens sande

Voecd og fremtidige Brugbarhed.
En tidlig Udvikling og Forogelse as Hestens gode Egenflaber,

er af storste Vigtighed

for Racernes gode Egenffabers

Vedligeholdelse, Forbedring eller Foroedling.

Ved Voeddelo

bene har denne Gjenstand faaet den meest udvidede
Anvendelse, og bliver under Navn af Trainering, hvormed en
Mcengde Konstleriec ere forbundne, dreven til det Merste; thi

den Sie blikkelige Kraftforogelse, og Kroppens Vcegtformindskelse,
eller en passende let Beskaffenhed til korte Vceddelobs ikke langva
rige Anstrengelser, er Hovedoiemedet med Trainering, hvorved

langt mindre agtes paa en varig Forogelse og Foibedring af Ra

cens gode Egenskaber til andre fremtidige Bestemmelser.

Jagt

heste, som bruges til langvarige Anstrengelser, traineres mindre kunstigen, almindeligviis ikkun i den fuldvoxne Al

der, og uden en saa sterk Formindskelsens Kjodet eller saa stor-,
Forkjelelse. Endnu i en mindre Grad traincres de unge
Fuldblodsheste, som ikke skulle bruges til Veddelob.

Naar Trainering ikke for pludselig anvendes, eller drives for
vidt, men man retter sig efter Naturen og Hestens fremtidige

Bestemmelse,

er en hensigtssvarende Jndovelse eller Trainering

vist gavnlig for saadanne Heste, som maae holdes i en stoerk Fo

derstand, men som dog ikke altid have saameget at bestille, at de
kunne befries fra det overflodige Fidt eller Kjod, og saaledes let

blive for tunge eller for, svage til at fuldfore indrroeffende raske og

anstrcengende Toure.

I den Henseende kan en svag,Trainering

vel ogsaa vcere gavnlig for Ride- og Kjoreheste, som holdes til
Stads, som og iscer for Hingster for Bedoeknkngstkdm.

Saa hensigtssvarende en tidlig Udvikling og Kraftforogelse
end er for alle Brugsheste, saa vilde det dog vcere upassende at

indbefatte saadant under Benoevnelsen af Trainering.

Meget er

skreven om Trainering og Voeddelob, men om Fuldblodsracen i de,
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sidste 40 Aar er bragt til stsrre Hurtighed og Fuldkommenhed,

eller om de nuvoerende Voeddelobere, kunne scettes ved Siden af
de berømte i den forgangne Tid, bliver maaffee tvivlsomt.
. I Almindelighed gaaer nu Trainererens Bestrcebelser ud paa,

ved passende Dvelse paa blod Bund, omhyggelig Pleie og Rogt

at foroge Muskelkräften, derfor vcennes den unge Vceddelober til
at tage den störst muelige Moengde cif de meest noerende og in

tensiv virkende Fodemidler, og ved tiltagende stoerke Dvelser under
Dcekkener formindskes igjen Kiodet eller foreges Uddunstningen,

for saa vidt mueligt at focmindffe Kroppens Voegt, hvortil tildeels
ogsaa Medicin anvendes.

Denne paa den ene Side forogende,

og paa den anden formindffende Behandlingsmaade, stemmer ikke

med de jydske Opdroetteres Principer, som ere: at naar Hesten
under Ridningen eller KjorebrugeN bliver saa mager eller blottet

for Kjod — som tbainerede Voeddelobere — saa er man vis, paa,
at den til daglige strenge Toure ikke er saa udholdende, som om

den var noget bedre i Stand, da Muskler eller Sener tidligere
fole Troethed.

De Heste eller Kreaturer, som ere haarde at fole

paa, ynde Landmeendene i Almindelighed ikke, fordi de mangle

Trivelighed, tkldeels og Haardsorhed.

At Traknecingen formindsker

Triveligheden, bestyrkes derved, at de fleste Heste siden, stjondt

ved god Helbred og de bedste Fodemidler, dog 'ikkun langsomt faae

Fyldighed igjen.
Kraftig noerende og intensiv virkende Fodemidler foroge en

fuldvoxen Hests Kraft og Udholdenhed til anstrengende og lang

varige Toure, men en Hest, som bliver vant til stoerk Fodring
med reent eller svcert Korn, kan ikke fordoie meget deraf ad Gan

gen, bliver vant til at eede lidet, og staaec sig derefter sjeldent
godt ved en ringere Fode, hvoraf den for at noere sig, maatte

stärkere opfyldes.

Stoerk Bedcekning og vedholdende Varme i

Traineerftanden gjor Hesten mere kjoelen for Luftens og Veirligets
Indflydelse, og mindre passende til at forflyttes til et koldere
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ustadigere Clima, eller til at tagle Veirets Foranderli'gheder uden

Bedoekning.

Den af Naturen for de unge Dyr bestemte Fode er Melk
og andre extensiv virkende Fodemidler.

Ved Havre, uden tilstroek-

keligt godt Hoe eller andre voluminose Fodemidler, vil Opdroettet
aldrig godt lykkes, hvis man onsker Storrelse og stoerk Kropbyg

Naar Fol eller Heste, som ikke ere udvoxne, saa stoerk

ning.

traineres, at deres Udvortes storstendeels ligner en afmagret Hest,

saa formindskes derved vist deres Anloeg til Forhed, Trivelighed,

Haardforhed, m. m.

Var det ikke for Voeddelobenes Skyld, saa

vilde vist ingen Opdroetter udsoette sit Tilloeg for Tcaineringens

angribende og tildeels skadelige Folger.

-

Om den stoerke Trainering til Voeddelob kan siges, at Kraf

ten foroges over den Grad, som man anseer for den varige. En x *
overordentlig Lethed for korte Lob opnaaes, men dette skeer for

det meste paa Bekostning af den fremtidige Forhed, Trivelighed
og Haardforhed, hvilket atter har Indflydelse paa Efterfloegtens

Egenskaber.

Trivelighed i den speede Alder bidrager meget til

Forhed og Fremgang i Voexten.

Ogsaa siden til daglig Brug er

denne Egenskab meget yndet og bidrager til at Hestene holde sig
i god Stand ved ringe Fodemidler.

Forhed eller Omfang er af

storste Vigtighed for Heste der bestemmes for Handelen, Haard
forhed er det ikke mindre for Brugsheste.

Som Svar paa det andet af de fremsatte Sporgsmaal bemcerkes:
a.

Til Voeddelob traineres^ almindeligt saa stoerk, at ikke

alle unge Heste taale det.

b.

Ikke alle Heste kunne siden komme sig, eller faae For

ligheden igjen.

c.

x

De Heste, som have voeret loenge i Trainering, maae

kaldes ypperlige, naar de siden snart igjen faac Fyldighed og be
holde en usvoekket Sundhed.
7

98
<J.

Traineringen faciet ofte Skylden for en Hests Feil.

c.

De stoerkt trainerede Hopper blive i Almindelighed min

dre gode Modre, og deres Fol sjeldent faa trivelige og haardfore,

fom af utrainerede Hopper.

f. Fuldblodsracen vilde uden Trainerkng vcere mindre kjoelen.
g;.

Langstrakthed, en smal Krop, sine Been og Kroppens

lette Voegt, som faa meget befordrer Seiten paa Banen, vilde
uden Voeddelob og Trainering ikke have udbredt dem faa meget i

Fuldblodsracen, eller vcere Aarfag til, at Forhed, Styrke, Pro-

portionerthed, behagelig Gangart m. m. faa lidet agtes.
li.

Hvor Trainering og Voeddelob drives til det Merste,

svoekkes og stoves Tanken eller Kundffaben om andre vigtige Gjenstande ved Hesteavlen, da Seiten paa Banen bliver Hovedformaa-

let hvorefter der stroebes.

Dette turde maafkee vcere nok til at vise, fra hvad Side
Traineringen og dens Folger bor betragtes.

Ottende Afsnit.
Lillceg,
som handler om,

hvorledes den jydske Hesteavl kunde forbedres.
At der til Bedste for vor Hesteavl kan udsindes og indfores

Forbedringer fom fuldkommen svare til alle Fordringer og Dnffer
er vel neppe at vente, men i det Haab> at der ved fleersidig

Drovtelse lettere vil udsindes, hvorledes det tilsigtede Dkemed noer
mest og sikkrest kan opnaaes, meddeles Folgende:

Jo mere Midlerne ere overeensstemmende med Hesteopdroetternes Grundsoetninger,

Tilboieligheder og Provindsernes lokale
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Forhold, og of Opdrætterne erkjendeS for nodvendige eller fordeel-

agtkge, og i Særdeleshed jo bedre det lykkes ot fooe Opdrcetteren

til at vise virksom Deeltagelse i, hvad der angaaer deres Dont,

desmere vil Eftertanken voekkes, Interessen for Forbedringer for-

oges og en mere almindelig rast og stadig Fremstriden til det
Bedre opnaaes.

Indsenderen har her fremstillet sine Tanker, som

et Udkast til en Indbydelse for Foreninger til Heste

avlens Forbedring.
Hesteavlens store Vigtighed, isoec for Jylland, som tillcegger

saa mange Tusinde Heste til Brug for Landet og Handel paa
Udlandet, er bekjendt nok.

Ogsaa er det et almindeligt Dnste at

Hesteavlen maatte forbedres, da der for Tiden endnu sindes for

mange saadanne Heste, der neppe lonne Tillcegsbekostningerne.
Vare alle Heste af bedst muelkge Beskaffenhed,

en Ting,

som vel ikke er umuelig at opnaae, vilde Fordelen ved Hestehold

blive langt storre, og afgive et sikkrere og hokere Erhverv.
Vores vise, og for Landets Held og Gavn, faderlkgsindede
Konge og hans vise Regjering, have altid erkjendt Nsdvendigheden

af, at forge for Hesteavlens Forbedring og derfor anordnet Proemieuddelinger og Stutteriebesigtelser, men, hvor stor end Nytten heraf
har vceret, saa er Diemedet dog endnu ikke tilstrcekkelig opnaaet,

hvorfor af vores, for Landets Vel, saa virksomme og hoederlk^en

bekjendte Overkammerhere v. Hauch, Veeddekjorfler, Dyrffue og
Præmieuddelinger ere foranstaltede ved Viborg.

Ligeledes blev af

andre sagkyndige Patrioter, iblandt hvilke H. D. den cedle Her
rug af Augustenborg isoer hoederligen udmcerker sig, Fuldblods

racens Indforelse anbefalet, Vceddelob indrettede og Priser udsatte

for at opmuntre til Hesteavlens Forbedring. Det kan ikke noegtes,

at der siden 40 Aar, dog meest i de sidste Aar, paa forstjellige
Maader er anvendt store Summer til Hesteavlens Forbedring.

Men de mange forstjellige Opdrætteres aldeles forstjellige 2Evner,
Indsigter og Interesser har hindret en grundig og fremskridende
,

7.

100
Forbedring, og vceret Aarsag 4, at de anvendte Midler ei have
kunnet virke tilstccckkeligen, hvilket ikke vil opnaaes, forend Opdrcrtterne selv mere deeltagende medvirke til et foelleds Formaal,
nemlig til at Racen bliver bedre, faaer Constanthed, og ikke af

saa Mange forqvakles til Udartelse.
For de mange velvillige patriotiske Offere, som paa Heste
avlen ece anvendte, skylde vi ikke blot Tak, men de fleste Opdreet-

tere ville vist-indste, at de ikke lcengere bor forblive ligegyldige
Tilffuere, eller stole paa Lykken, og det saa meget mindre, som

de dog {elo kunne udrette det Meste, naar de forenede medvirke

til Maalet, hvilket saaledes maa voere Grund nok for at tiltroede
en Forening, som her tilsigtes, vg med aarlige frivillige Bidrag

samle en Sum, som kan scette Foreningen istand til at for
skaffe og anordne, hvad der for den Enkelte vilde blive umueligt.

Omendstjondt Foreningen selv fcemtidigen voelger eller for
andrer alt til dens og alles Fordeel, saa er dog vistnok en kort
Oversigt as, hvad der kroever dens Opmærksomhed, ikke her overflodig, hvilket formenes storstedelen at kunne gjores anskueligt under

folgende 7 Afdelinger.

1. At ikke saa mange af de bedste Hopper, som

hidtil, blive solgte til Udlandet, men forblive hjemme til
Afbenyttelse for Hesteavlens Forbedring.
Aarsagen, hvorfor de fleste Opdroettere ingen gode Tillcegsdyr

have, er omtrent folgende:

a.

Mange besidde ikke de til Jndkjobet fornodne Kundska

ber, holde, hvad de besidde, for at vcere godt, eller vove ikke at

kjobe, af Frygt for at faae noget ringere.

b.

Fordi Mange, fljondt ikke manglende A§vne, dog aldrig

finde Lejligheden god nok, men haabe stedse at sinde den bedre.

c.

Fordi Mange, paa Grund af Trang, ei ere istand til

at anvende noget paa at flaffe sigten bedre Folhoppe.
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d.

Fordi Nogle

anser Tingen

med

Ligegyldighed;

og

endeligen,

c.

Fordi Andre, som nok havde Lyst at indstyde en yngre

bedre Hoppe, ikke vide, hvor de ffulle anbringe den celdre og min

dre gode, hvortil almindeligviis sjeldent sindes Kjobece.
Herpaa vilde kunne raades Bod ved Auktioner, indrettede
saalcdes, at Ukyndige kunde faae Lyst og Tillid til hvad der stil

ledes til Salg, hvorfor det, som paa denne Maade maatte onffes
solgt som Tilloegsdyr, i Forveien maatte synes af en sagkyndig
Commission, og hvad af denne befandtes fri for arvelige Feil, og

tjenligt som Tilloegsdyr, skulde indbrcendes.

Ved Bedommelsen

ffulde Alderen, Hviden, Askommenffabet, Fuldkommenhederne og

Manglerne bemcerkes, paa dertil rubricerede Lister, som ved Opraabet kunde gjores.

Opdagede Kjoberen inden 3 Dage derefter

en usynlig Feil, maatte Soelgeren voere forpligtet at tage Dyret

tilbage.

Enhver S.oelger maatte ved Opraabet bestemme, hvor

lang Tid han giver Henstand med Betalingen, enten med hele
Kkobesummen eller en Deel deraf.

De Kjobere, som vilde benytte

Crediten, maatte i Forveien voere belavede paa, at kunne stille an
tagelig Caution til Foreningen for Kjobesummen, saa at Forenin

gen ig'en indestod Soelgerne for Betalingen.

Foruden Caution

kunde Foreningen, til endmere Betryggelse, reservere sig Eien-

domsret ,til det solgte Dyr, indtil Soelgeren var tilfredsstillet.

Salarium maatte voere saa lavt som mueligt, og burde ikke over
stige 1 pCt., naar Kjoberen betalte strax, eller kort for Cceditens
Udlob foreviste Soelgerens Qvittering.

For at oplive Commerccn,

kunde, efter forudbestemte Conditioner, Soelgere med gode Tillcegsdyr og Kjobere indbydes, og Auktioner holdes i forffjellige Kjob-

stoeder paa Torvedagene nogle Gange i de forste Maaneder af
Aaret.

Indfandt sig for faa Soelgere eller fordredes der for lang

Credit, kunde Opmuntring mueligen gives, ved at godtgjore Soelgerne Tabet af de ubetydelige Renter,

da de Uformuende i
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Almindelighed ikkunS ved at skaffes Henstand med Betalingen,

vilde kunne komme til bedre Folhopper, at de i Mellemrummet
kunne soelge deres ringere Hopper, eller paa anden Maade for

skaffe Penge.
I det Tilfoelde, at Hestehandlere benyttede Auktionerne for

at opkjobe ril Udforsel, künde -Commissionen forbeholde sig For

kjobsret og overlade den hoistbydende Hesteopdroetter Dyret, og
Scelgeren da godtgjores det i Almindelighed ringe Ovecbud. Naar
Soelgeren af et udmoerket godt Dyr maatte sinde det paa famme

gjorte hoieste Bud uantageligt, kunde Commissionen soge at formaae ham til, at prove det ved flere Auktioner.

ere Fundamentet for Hesteavlen.

Gode Hopper

At de mange Opdroet-

tere kunne blive forsynede med gode Hopper i Stedet for de mange

daarlige, . krcever derfor i Begyndelsen Foreningens hele Opmcrrk-

somhed.

I faa Henseende kunde Commissionen:

a. Bekjendtgjore, at de Fol af daarlige eller ikke kndbrcendte
Hopper i Fremtiden hverken tillades at oeffe Prcemke, eller knd-

brcendes som Fol af god Race, og at de Sogne, som deeltage i
Foreningen, kunne gjore sig Haab om, fortrknsvkis at vinde de
Pcoemler, som udsoettes til Hesteavlens Forbedring.

I).
anffaffes.

Maatte der skaffes 9?aat) for at gode Hopper kunde

Man kan vel vente, at de, som have gode Hopper at

foelge, forst ville prove Auktionerne, naar de afholdes tidligt om
Foraaret for Markederne begynde, faa at Leklighed til Indkjob

neppe vil mangle.

c.

Da de fleste Opdroettere, som mangle gode Hopper, og- '

faa gjerne mangle Penge til at kjobe andre for, saa kan en
oieblkkkelkg Pengemangel let standse Forbedringens Fremskriden.

Foreningen maatte i dette Tilfcelde sorge for, ved Laan at skaffe
Penge, om mueligen af Sparekasserne, hvorved man vilde scettes

i Stand til at understotte de Hesteopdrættere,
Sikkerhed.

som kunne stille

,
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Omtrent saaledes vil en med Omegnens Beboere nogenledes

bekjendt Commission, iscer, naac den forst hor erhvervet sig Tillid,

ved Auktioner lettelkg kunne forsamle Scelgere og Kjobece til gode
Hopper/ og ved Opmuntring, Hjcelp o. si v. forege Interessen
for gode Tillcegsdyr.

2.

Den anden Maade, paa hvilken Foreningen

maatte sege at virke til en bedre Hesteavl, er Anskaf

felsen af flere gode, om mueligt bedre Hkngster, hvor
ved iscer mcmtte tages Hensyn til, at Hingsterne have en velpro

portioneret og fluttet Krop, smuk Neisnkng, et- regulairt, let og
kraftfuldt Fodskifte, samt i det Hele ece frie for Feil, m. v.
Ved Hesteavlen er det af storste Vigtighed, at der ei haves

for faa fuldvoxne Hingster af bedst muligste Beskaffenhed, deels
for at Hingsterne ei skulle bruges for meget til at bedoekke, og deels
for at der kan vcelges iblandt dem efter Legemets og Egenskaber

nes Beskaffenhed, saa at den meest passende Hingst for hver Hoppe

kan sindes, og naar denne ikke viser sig frugtbar, en anden
kan voelges.

Bedoekningspengene blive da heller ikke saa hoke, at

den simple Bonde asffrcekkes fra at benytte de gode Hingster.

Omendstjsndt Dyrskue og Stutteriebesigtigelser med offentlig

Bedommelse, fremme Hesteavlen, saa er og bliver dog Forhaabnin-

gen om at vinde Prcemie, det som meest vil formaae Folk til at

udscette sig for den Uleilighed, det Risiko og Tab, som ere for
bundne med at holde kostbare Hkngster.

Derfor bor nogle af

Proemiecne voere saa store, som muligt, men deres Antal derhos

dog ikke heller vcere for lidet, men i det mindste nogenlunde svare
til Antallet af de nodvendkge Hingster, om de end derved blive

mindre.

Da Manglen paa gode Hkngster og Hopper sandsynlkg-

viis vil blive stor i de fo-rste Aar, saa maatte denne Mangel saa-

meget mueligt afhjoelpes ved Auktioner eller paa anden Maade;
og da dertil vil medgaae endeel af Foreningens Midler, der ei hel
ler endnu vides, hvor stor Summen af de frivillige Bidrag kan
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blive, eller om Hans Majestoet Kongen, som hidtil, ved Proemie-

uddelingerne, eller paa anden Maade allernaadrgst vil understotte

Foreningen, saa kan for Dieblikket ikkuns folgende Regler desangaaende bringes i Forslag.

At de indsamlede Penge forst benyttes til Jndkjob, eller paa

hvilkensomhelst anden Maade Opdroetterne bedst kunne vorde for
synede med gode Tilloegsdyr, isoer fortrinlige Hingster, som over
lades til Foreningens Medlemmer enten for Indkjobsprisen eller

ved Salg paa offentlig Auktion.

Siden kunne Pengene benyttes

til Pcoemier for Hingster og for de bedste aarsgamle Fol.

Til

at focestaae og bestyre Proemieuddelingen udvoelges praktiste Hippologer, og onffeligt vilde det vist vcere, at Commissionen kom til
at bestaae af en Veterinair og 4 a 5 af Foreningens Medlem

mer, hvoraf hver iscec afg5v sin Kjendelse i Protokollen, uden

Hensyn til de andre, og, i Fald Kjendelsen faldt forskjelligen,
Udflaget beroe paa Veterinairens eller Formandens endelige De

cision.
I Almindelighed maatte Hingsterne indbrcendes for Bedæk

ningen, ikke bruges til Avl, forend i det Foraar "de fyldte 4 Aar,

ligesom de i samme Foraar hoist maatte bedcekke 16 Hopper, i det
norstfolgende hoist 50 Stykker og siden ikke over 90. Har Hing

sten bedoekket flere end ommeldte Antal Hopper i den usuldvoxne

Alder, maa der for samme et oeskes Proemte forend i det 6te
Aar, for at see, om den vedbliver at holde sig godt, men for de
Hingster, som ikke for unge ere benyttede til Avlen, kunne Proe-

mie tildeles i det 5te Aar, i hvilken Alder Hingsten kan antages
at voere fuldvoxen.

Bed Præmieuddelingen bor der isoer tages

Hensyn til Hingsternes Forceldre, om de ere gode, og hore til
constante Racer, ligesom ogsaa Hingstens Temperament og Hu-

meur bor komme i Betragtning.

Naar en Hingst har bedoekket i 4 Aar, maa enten en Com

mittee udvoelges til at estersee de efter den faldne Fol, eller Hingst-
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holderen forevise i det mindste 4 Fol, faldne i de forste Bedoekningsaar, for at Commissionen kan bedomme, hvorledes Follene

arte efter enhver "Hingst, da der ved de folgende Proemieuddelinger
ncesten ene maa tages Hensyn til Follenes Godhed, og Hingster-

nes tilfoeldige Beskadigelse lidet komme i Betragtning, fordi Hingsterne i Almindelighed mere maa bruges til Arbeide, end hidtil.

Af 5aarige Hingster maa der i Almindelighed voere faldne
4 Fol og af celdre i det Mindste 8 å 16, alle paa indbreendte

Hopper, da de Fol, som ece faldne paa andre Hopper, efter som
Sagen skrider frem, ikke kunne komme i Betragtning.
Hingstholderen forpligtes til at holde en Bog, hvori hver

Hoppe, som bliver bedcekket af Hingsten, indskrives, med Tilfoiende, af hvilke deriblandt ere indbcoendte, og siden, hvor mange deraf

have faaet Fol, m. v.

Saavidt mueligt, maa Bogen forsynes

med Comissionens Understrift for Stutteriemodet.

Hvad Hingst

holderen kan faae eller tage i Bedoekningspenge er ligegyldigt,

naar blot det efter Alderen bestemte Antal Fol bliver frembragt.

Skulde Anskaffelsen af gode Tillcrgsdyr i de forste Aar udkrcrve
mange Penge, ville Prcemierne i hvert Amt muligen i de 3 forste ,

Aac ikke kunne udloves hoiere end til: 96, 84, 72, 48 og 36

Rdlr. for de bedste Hingster, som Belonning for 3 Aar, og
hvoraf strap | Deel, og i hvert af de 2 efterfolgende Aar, lige

ledes I Deel betales, saafremt Hingsten vedbliver at bedcckkc, og

alle anforte Fordringer opfyldes, thi i modsat Fald holdes Prcemien tilbage.

Naar saaledes, i en 3aarig Omgang, hvert Aar de

5 bedste Hingster udvcelges i hvert Amt og blive belonnede, saa

faaer i et Amt ialt 15 Hingste c Preemie, hvorfor i det forste
Aar vilde blive at betale 112 Rbd., i andet Aar i det hoieste
224 Rbd., i det tredie 336 Rbd., og sidstncevnte Sum fremdeles
hvert Aar, hvis ingen Forogelse steete.

For udmoerkede Hingster

ere disse Prcemier endog for lave, hvorfor desuden hvert Aar mueligen kunde anstilles Dyrskue i et eller to af Stifterne til hoiere
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Priser, hvortil af hvert Amts Forening ydes Bidrag, som Hingsterne fra hele Jylland concurrere om, hvilke Dyrskue hver Gang
kunde afholdes paa et andet Sted.

Prcemierne kunde for dette

Tklsoelde anstettes til 200, 150, 100 og 50 Rbd., ialt 500 Rbd.

for Hingster fra 5 til 12 Aar.

Til disse hole Prcemier kunde

Hingsterne hvert andet Aar concurrere,

indtil de havde vundet

3 a 4 Stlftsproemierne, men hvoraf den forst vundne kan ud

betales med £ Deel aarlkg, den anden Gang vundne i 5 Aar,

og den tredie Gang vundne i 6 Aar, for at forebygge Hingsternes
for hastige Afgang.

Loegges hertil de for Amtsforeningerne om

meldte Praemier, saa kunne de bedste Hkngster tage t Preemie over
1100 Nbd., men de maatte da ogsaa tjene fra deres 4bc til
17d- Aar.
Kunne end Preemierne ikke vel blive hoiere, tor man dog
haabe, at Provindsen i Fremtiden ikke vil mangle fortrinlige Hing

ster og at store Godseiere ville sinde Opmuntring nok til, at an
skaffe af de bedste og kostbarste Hkngster.

Er en Hingst bleven

kastreret, eller er den dod eller solgt, saa at den ikke lcengere

kommer Foreningens Hesteavl til Nytte, afleveres Hingstholderen
Bcdaekningsbogen, og vil mueligen kunne erholde et Gratiale, naar

ellers alt besindes at voere i sin Orden efter Forskrifterne, hvor

imod Restancepraemiecne ikke udbetales.

Ved Prcemieuddelingen

kunde betinges, at Hingsterne ikke maatte scelges til Udlandet,

sorend de falbydes 3 Gange paa Auktionerne eller i Aviserne.
Hingster, for hvilke de to forste Praemier oeskes, maae ikke

holde under 10| Qvarteers Holde, og de mindre Hkngster ikkun

concurrere om de mindre Proemier.

Hingsternes Bedommelse be

tegnes nokagtkgen i Protokollen og oploeses for Forsamlingen, hvor

efter kundgjores i Aviserne, hvilke Hingster der er tilkjendt Proemie

og hvor de staae til Bedaeknkng.

3.

For at faae bedre og constantere Racer, og

for at opnaae mere Sikkerhed i Avlen, hvorved Antallet af upro-
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portionerede og mindre duelige Dyr ville formindskes, kunne

de

bedste jydste Heste holdes i to Racer eller Gasser, saaledes at de
ftcecke, fore, feilfrie og velproportionerte Heste, fra 10 Qvarteer

1 Tomme og derover, henfortes til forste Ikace eller Gasse, eller

til det store Maal.

De mindre, men feilfrie og velproportione

rede, til anden Race eller Gasse.

En treble Gasse vilde frem

komme af de efter Fuldblodshingster faldne Heste.

Hver Race

kunde faae sit seerstilte Moerke med dertilhorende Stutbog, i hvil
ken sidste ethvert Tilloegsdyrs mere eller mindre gode Beskaffenhed

tilfortes i Rubrikkerne.

For Korthedens Skyld kunde dette skee

med Bogstaver, saa at de fuldkomneste Partier betegnedes med A,

og de mindre gode med C, hvilket og i Fremtiden vilde lette
Oversigten, da en noie Optegnelse vil blive af Vigtighed ved Efterfloegten.

Besigtelserne kunde afholdes i Kjobstcederne, og, til Lettelse

for de i fjerne Egne boende, ogsaa paa passende Steder paa
Landet.
Ved de Folhopper, som have fuldvoxent Afkom, maa ved

Bedommelsen tages meest Hensyn til Follenes Godhed.

Vel kan

Afkommet som Fol indbrcrndes med Racens Mcerke, men ikke

indstrives i Stutteriebogen forend det er fuldvoxet, og endda kun,
naar det i alle Dele svare til de Fordringer der kunne gjores gode

Tillcegsdyr.
tilfoies.

Mcerket kunde enten opfriskes etter et nyt ovenpaa

Herved vil man blive opmoerksom paa, hvilke Individer

bedst forplante deres gode Egenstaber, og EenSformighed i Racerne
opnaaes. Opdrcetterne maatte derfor tilstaaes Copie af Stutbogen.

Hyppigen voelges store Hingster til at bedoekke smaa Hopper,
for at Afkommet stal blive storre, og dette lykkes ved passende

Forhold temmeligt ofte, men det er et heller sieldent, at Afkommet
i flige Tilfoelde bliver uproportioneret, m. v.

Bleve Opdroetterne

gjorte opmoerksomme herpaa, vilde det sandsynligviis ikke lidet bi

drage til at enhver Egn holdt sig til ben for dens Brug passende
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Race, nemlig de gode Egne til den store, og de mindre gode

Egne til den mindre Race, samt hvor Lokalet og Energie indbod
dertil, til den ved Fuldblod forcedled/ Race.
Haves forst constante Racer, faa kan Lokalets og Opdrcet-

ningsmaadens forffjellkge Indflydelse rigtig bedommes, ligesom ogsaa da forst Udfaldet af Krydsning med en fremmed Race med
Paal idelighed kan erfares.

4.

For at opmuntre Opdroetterne til at holde

gode Hopper og parre d-isse med de bedste Hingst er af
samme Race, og for at opmuntre til en bedre Pleie for
Follene,, hvilket sidste overordentligt bidrager til, at de vinde i

Storrelfe og en regulair Vext, kunde smaa Prcemier udscettes for
de bedste et Aars Fol, som ere faldne af indbroendte og rigtig par

rede Dyr, som og for de ved Fuldblod foroedlede Fol.

Disse

Praemier kunde, saafremt Kassen ei tillod flere, bestemmes til 4

Praemier a 5 Rbd., 4 Ditto a 4 Rbd., 4 Ditto å 3 Rbd. og

24 Ditto a 2 Rbd.

Fandtes endnu 64 Stykker gode feilfrie

Fol, og for ethvert saadant betaltes 1 Rbd., saa vilde Summen
' for 100 Stykker ialt udgjore 16Q Rbd.

des med Racens Moerke.

Follene kunde indbræn

Naac Hingsternes Afkom saaledes blev

samlet, kunde Forstjellen bedre opdages og blive mere bekjendt, da

der allerede nogenlunde kunde ffjonnes, efter hvilke Hingster de

dedste Fol faldt, iscer hvis der med det samme holdtes Dyrstue
med oeldre Fol og unge Heste.

Derved vilde ogsaa fremkomme

den onsteligste Leilighed for Kiobere, at erholde^ udmaerkede, efter
Alder, Farve og Race parrede Dyr, ligesom de der vilde scelge,

ogsaa kunde vente Kjobere.
5.

Ved enhver Races Forbedring er det af den

storste Vigtighed at Hingsternes Muskelkraft for
Bedækningen saa meget som mueligt foroges, da det
ingen Tvivl er underkastet, at saavel Muskelkraft som Svækkelser

gaae i Arv, derfor er det nodvendigt at skaffe Hingsterne fra Ung
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bommen nf en hensigtssvarende Dvelse. Det er derved de bekjendte
ædle Racers udmærkede Egenssaber især vedligeholdes, hvorimod
Bedækning i den tidlige Alder, i Almindelighed efterlader Svæk-

kelse i Musklerne og formindffec Udholdenheden, m. v.

Ligeledes

er den fede Tilstand, hvori Præmiehingsterne sædvanligen holdes,
skadelig for Sundheden og svækker Kraften.

Naar Hingsterne i

den Alder, hvor de blive fuldvoxne, noget traineres, dog overeensstemmende med Racens fremtidige Brug, kan Muffelkraften meget

foroges, uden at Benene tage Skade.

Som Beviis herpaa kan

anfores de oedle arabiske Heste og Fuldblodsracen, og sidstes Trai-

nering er vist nok Aarsag i, at andre Racer ved Fuldblodet saa
overordentligen forbedres, ifcer, naar det kommer an paa at frem
bringe Stadsheste.

Naar unge Hingster skulle indbrændes som Stutteriedygtige,
saa og, naar Præmie uddeles, burde det Udvortes ikke ene tages i
Betragtning, men cm mueligt skaffes Beviis for indvortes Kraft

og Udholdenhed, fom maatte proves enten ved Ridning, eller for

Vognen, til hvilket sidste Bonderhingster i Almindelighed mecst
bruges.

Saadanne Prover med Bonderheste maatte vel -meest

anvendes for at opmuntre til tidlig og ffjensom Dvelse, for at

befordre Raskhed, Muskelkraft og tidlig Udvikling, bog saaledes, at

hverken en formelig Trainering eller en usoedvanlig Foderstand behovedes, og Bondernes Hingster ingen Skade derved tilfoiedcs.
Jo længer? Hingsterne ere brugte til Bedækning, jo mindre ere
de stikkede til at astægge Prover paa Hurtighed, hvorimod de bedre
ville passe til at vise Udholdenhed ved at trække.

6. At Opdrætterne ved offentlige Bedommelser og Dyr
skue kunne erhverve en Deel af de til Hesteavlen nodvendige

Kundstaber, er upaatvivleligt, men det var dog vistnok onsteligt og gavnligt, om Boger udgaves, der omhandlede:

a. Udvalget af Tillægsdyr, med Afbildinger over Arvefeilene, m. v.
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b.

Som forklarede, hvad der ved Parring, Opdrcet, Pleke

og Rogt, m. v. er at iagttage ved de forffjellige Nacer.

c.

Som viste Nodvendigheden af Bevcrgelse og ffjonsomt

Brug til at vedligeholde Sundheden, styrke og foroge Muffelkraf-

ten og befordre tidlig Udvikling, saaledes at den unge Hests gode

Egenskaber ikke tabes, og Dyret ikke derved leed.

d.

Som kunde tjene til Veiledning ved Behandlingen, af

Sygdomme.
Bogen blev saameget mere almeennyttig, naar den tillige af

handlede omtrent det samme, med Hensyn til andre Huusdyr og
anskaffedes til Brug for hvert Sogn.

Foreningen vilde ogsaa

derved finde Letlighed til at gjore Landboerne bekjendte med andre

gavnlige Skrifter, som kunde -anskaffes og afscrttes til dem, og
derved ethvert Sogn begynde at samle et lidet Bibliothek af de

for Landmcend nyttigste Skrifter.

7. Hesteavlen fremmes betybeligen ved Hande
len, iscec naar Afseetningen gaaer rask, til antagelige Priser, men
hvormeget skader det ikke, naar de meest undooerlige Heste ikke

kunne scelges, og undertiden dog tilsidst maa afhcendes under Pro-

ductionsprisen, for at blive den toerende Vare ledig.

Derfor bor

vistnok, saa meget som muligt, sorges for at befordre Afsætningen.

Til Opnaaelsen af dette Diemeed, kunde Amtsforeningerne
eller Provincial-Stutteriedirectionen, i behovende Fald, lade bekjendtgjore i Hamborger Correspondent, eller i andre fremmede Blade:

at af de i Jylland lillagte, og i Udlandet for deres Haardforhed,

stoerke Krop og Been, til al Slags Cavallerie og Troekbrug saa
meget yndede og derfor velbekjendte jydske Heste, kunde saaes Remonte- eller Leveranceheste, egale Spoend, m. v. naar man hen

vendte sig til Direktionen, som vilde voere de fremmede Kjobere
behjoclpelig med at samle Heste til hastig Udvalg, og, dersom det
onskedes, forskaffe tilforladelige Tolke og sikkre Folk.
For at ukyndige Kjoberes Hensigter desto lettere maatte op-

ill
naaes, kunde der anvises de Fremmede en paalidelkg Mand i hver
Kjobstad, hos hvem de kunde erholde den Efterretning og Vekled-

nkng de maatte behove, paa det, at ikke Ubekjendtffab med Spro
get, Pengevoesenet m. v. ffal holde ubekjendte Kjobere tilbage.

Kom der desuagtet ikke Kjobere nok, kunde Indbydelse udstcedes
til at kjobe imod Caution; hvortil Directionen maatte voere behjcelpelig.

Mueligt ogsaa, at nogle sikkre og paalidelige Mcend

vilde paatage sig, at fore en Deel Heste til Udlandet, eller hvor

de kunde ventes bedst afsatte.

Saa nodvendkgt det foranberorte end er, til en raff, varig
og fremffrkdende Forbedring af saa vigtig en Velstandskilde, som
Hesteavlen, saa kan Formaalet dog ikke opnaaes uden fcelleds

Virksomhed og frivillige Bidrag.

At alle Opdroettere, saapel fra

de store Herregaarde, som fra Bondergaardene, tiltroede Foreningen,
er derfor vist saare onskelkgt.

I det Haab, at. dette Forflag vil sinde gunstig Modtagelse,
tillader jeg mig endnu her at levere en Plan, der viser hvorledes

Foreningen i Begyndelsen kunde constituere sig.
I ethvert Sogn voelges en Repraesentant, en Stutbogholder

og en Kasserer af Foreningens Midte, alle Sognereproesentantere
i et Herred, saaveliom de af Foreningens Medlemmer, som mode,
voelge 3 til 5 Herredsreproesentantere. Alle Herredsreproesentantere
i et Amt voelge med de Medlemmer, som mode, omtrent 12 Com-

missairer,

iblandt hvilke Amtets Dvrighed enten vcelger, eller

bringer i Forflag: 1 Formand, 1 Secretair, 1 Kasserer, 1 Stut-

bogforer, og til enhver af disse voelges en Medhjoelper eller
Suppleant.

Formanden for Amrsstutterkeforeningen leder og

befordrer alle Slags Forbedringer og Foreningen vedkommende For
handlinger, sorger for, at de nodvendige Beflutninger i dertil

i
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indbudne Forsamlinger tages, og siden fuldfores, efterseec Regn

skaberne, udvoclger Commissairec og Medhjoelpere til Stutteriebesigtelserne, Auktionernes Afholdelse,

Indkjob, Indbroendinger,

m. v. Han indbyder til Forsamlinger, i det mindste hvert Foraar,
hvis i Begyndelsen ikke flere Samlinger behoves, bestemmer Stut-

teriebesigtelserncs og Auktionsdagene, m. v.
Secretaiyen forer Protokollen ved Forsamlingerne,
indforer Beflukningerne, registrerer alle skciftligen meddeelte Forrct-

ningsprotokoller og forer Correspondence, m. v.
Kassereren modtager og udleverer Pengene, efter

Formandens skriftlige Ordre imod Qvittering, holder Bog og af-

lcegger Regnskab.

Formanden og Commissairerne verificere Regn-

skaberne. Afffristen bliver til alle Jnteressenteres Eftersyn henlagt
paa et passende Sted.
Stutbogholderen samler og ordner alle fra de forffjellige
Sogne indlobne Lister og forer dem ind i Amtsftutteriebogen, som

bliver efterseet og underskreven ved hvert Mode af Commissairerne.

Commissairerne befordre og ordne alt, hvad der er nodvendigt ved Indkjob, Auktioner og Tilloegsdyrs Bcdommelse, m. v.

ligesom de og assistere ved flige Forretninger.
Herredsreprcesentanterne efterses Regnffaberne og de

skriftlige Forhandlinger, m. v., iscer maae de gjore sig bekjendte
med alt hvad der i deres Distrikt eller Herred angaaer Hesteavlens

Forbedring, hvortil de stedse opmuntrende medvirke^. De maae
voere noie bekjendte med Hingsthold, besorge Tilloegsdyrs Bedom-

melse, Jndbroendning, assistere derved, og foreflaae duelige Moend
til de forffjellige Forretninger, m. v.

Sognereproesentanterne maae gjore Indretningen be-

kjendt, assistere Medlemmerne og befordre alt, hvad der kan fremme
Sognets og Enhvers Tarv i den paagjeldende Henseende.

De

maae estersee Regnffaberne, som og Kassererens og Stutmesterens

Lister rc.
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Sognekassererne indsamle Bidragene efter Listen, hvis

Rigtighed af Repræsentanten og Stutmesteren er bekræftet, ligesom

Pengene, og Afskrifter af Listerne afleveres til Amtskassereren imod
Qvittering.
Sogne-Stutbogholderen leveres et Schema, hvorefter

han optegner de i Sognet kndbroendte Hingster og Folhopper, som
og de ukndbrcendte, og hvormange Fol der falde af hvert Slags.

Han leverer en Afskrift af Stutbogen til Amtsstutmesteren, men
hvis Rigtighed maa Deere bekræftet af Repraesentantem

Enhver Interessent eller Medlem af Foreningen har
Adgang til Forsamlingerne og deeltager i Beflutnkngerne, m. v.
De som udeblive, eller ikke give deres Stemme i Forsamlingerne,

ansees at samtykke i, hvad de andre beslutte.
Der udvcelges en Committee til at drofte alle Hesteavlen

vedkommende Sager, om mueligt, forend Beflutningerne skulle

tages.

Ligeledes vil en Committee til Lovudkast blive nodvendig,

som og en Plan til Rettesnor ved de forskjellige Forretninger, m. v.

Alle Udvalgte bestyre de dem overdragne Wresposter gratis.
Da de fleste Forretninger forefalde i de forste Maaneder af Aaret,

og ikke kunne medtage mange Dage, naar forst alt er ordnet,
saa er det at haabe, at ingen vil forlange Betaling for at udfore

det ham overdragne Hverv.

Og for at dette ikke stal falde En

kelte for byrdefuldt, kunde man hvert Aar vcelge endeel nye Em

bedsmand. Efter hoist 2 a 3 Aars Forlob maatte Enhver kunne

blive fri for de paatagne Forretninger; dog vilde mueligen For
mandens, Secretairens, Kassererens og Stutbogholderens Regn
skaber og Skriverier, m. v., blive temmeligt betydelige, saa at et

passende Gratiale, naar ellers alt holdes i god Orden, vel burde
tilstaaes dem, ligesom og Erstatning for Udlceg ved lange Rei

ser, m. v.
Fremdeles ansees det for gavnligt, at en Provincial-Stutterie-

commisston blev udncevnt for at bidrage og opmuntre til, at de
6

v

x

114
samme Regler over hele Provindsen befolges, ligesom, at hensigts

svarende Forbedringer hastigen overalt blive bekjendte og benyttede,

Handelen fremmet, indbyrdes Uenigheder hcevede, samt, Stistsstut-

terkebesigtelser afholdte, m. v.
Omtrent saaledes kunde de tilsigtede Foreninger organiseres.

Vel kunde en Deel af det her i Forflag bragte, med mindre Uleilighed ivoerksocltes, f. Ex. naac ingen Sogne- eller Herredsofsicianter valgtes, og Stutteriecommissionen saa godt som ene styrede

det Hele, men nogen Impuls vil derved neppe opnaaes, hverken

med Hensyn til Pengebidrag, Control, Auktioner, bedre Tillcegsdyrs Anstaffelse, constante Racers Tilveiebriugelse, rc.
Naar de Mcrnd, som ville fremme Hesteavlen, ikke blot ere

Interessenter af Foreningen, men tillige, sita meget som mueligt,

blive virksomme Deeltagere i Bestyrelsen, vil Opmærksomheden

langt mere vcekkes og Interessen forstoerkes.
Men kunne de foreflagne Midler til de forhen omtalte For
bedringer blive tilstrækkelige?

Enhver nyttig Sag maa indrettes og drives saaledes, at den

ved egne Frugter kan bestaae, om end i Begyndelsen Vanffelighedec mode eller Tilskud fordres.

Ogsaa er det onffelkgt, at

Opdrætternes Lyst og gode Villie ikke svcekkes i Begyndelsen af
Mangel paa de nodvendkge Midler.
Saare opmuntrende vilde det derfor voere, om Hans Majestcet, vor allernaadigste Konge, understottede denne vigtige Sag.

Efter Herr Lector Withs „Forsog til Besvarelsen af den p.
p. Kongelige Opgave, trykt i Kjobenhavn 1832, tilegnet den
Danske Bonde" og de i Slutningen af Bogen meddeelte Tabeller,
er i Aaret 1832 betalt i Jylland:
For 959 Fol af indbrcendte Hopper ä 2 Rbd.
„

28 Stk. avlede ester kongl. Hingster a 20 Rbd.

Til Hingstprcemier 160 paa 9 forfljellige Steder

1916 Rbd.
560 —

1440 —

3916 Rbd.

H5
Bliver denne Sum fordeelt pan de 9 Amter i Forhold til
den mere eller mindre stcerke Hefteavl, saa faaer hver Forening

omtrent 435 Nkgsbankdaler.

Kunde nu dette ventes foroget med

Stutteriecommissionens Diætpenge, som og med hvad der bespares,
siden de Kongelige Hingster i Jylland ere hensatte hos Landmcend,
og altsaa ikke længere foraarsage Underholdningsbekostninger, saa

blev Summen omtrent for hver Forening henved 500 Rbd.
Omendfljondt derved allerede kunde begyndes Auktioner, m. v.,

saa troer jeg dog at Foreningen ved frivillige Bidrag aarlig kunde
foroge Summen med i det Mindste 250 Rbd.

Til Præmier behoves i det forste Aar for 5 Hkngster 112 Rbd.

For gode feilfrke Fol, omtrent 100 Stykker. . . 160 Rbd.

Bleve Foreningerne muelkgen i det forste Aar endnu ubety
delige, saa kan dog allerede saa meget skjonnes, at om man flet

ikke stoler paa frivillige Bidrag, saa kan dog af de hidtil paa

Hesteavlen anvendte Summer, hver Forening i det forste Aar
beholde henved 228 Rbd. til Auktioner, eller for at hjælpe Op

drætterne til bedre Tillægsdyr, m. v., hvorved al Tvivl om dette
Forflags Udforbarhed kan ansees for hævet.

Meget vilde Sagen

fremmes om man iforveien bekjendtgjorde, at de hidtil ved Stut-

teriebesigtelserne uddeelte Præmier i Fremtiden ikke længere kunde
ventes betalte, naar Opdrætterne ei fluttede sig til Foreningerne *

med Bidbag, men at i saa Fald Foreningerne kunde vente Understottelse af Hans Majestæt med de tilforn paa Hesteavlen an

vendte Pengesummer.

8'
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Äeanwortung der Preisfragen
•

die

Verbesserung der Pferdezucht durch Wettrennen
' betreffend.

Von

3ol). Lorensen,
in Wasserslebcn.

Motto:

Erfahrung ist bic beste Lehrmeisterin, vorzüglich im landwirthschaftlichen

Gewerbe.

^Dbg(eid) ungewiß ob die zur Beantwortung dec Preißfragen,

die Verbesserung der Pferdezucht durch Wettrennen betreffend, von

dec höchstvcrehrlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Copenhagen
ergangene Aufforderung zur Concurrenz um eine Prämie von

400 Nbth. des Classenschen Fideicommißes, sich weiter als über

Dannemark erstreckt, erlaube ich mir nachstehend meine Ansicht
der Sache gehorsamst vorzutragen.

Was den ersten Satz der ersten Frage anbelangt, so ist durch
tausendfältige Proben erwiesen, daß in der englischen Vollblutrace

die höchste Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, Haupteigenschaften
die wir vom Gebrauchspferde fordern, gefunden wird.

Die Er

fahrung aller Lander hat gezeigt, daß ohne Wettrennen die Voll-

blutcace in diesen Eigenschaften nicht constant erhalten' werden
könne, noch giebt cs einen andern Probierstein ihrer Reinheit.
In Betreff des 2ten Satzes, ob es dienlich sey die Wettcenn-

plätze zu vermehren, würde ich solches unbedenklich bejahend beant
worten, in so fern nicht die zu starke Concurrenz der Rennplätze

dec allgemeinen Thcilnahme hinderlich werden,

und auf solche

Weise zum Verfall derselben beytragen mögte.

Legen wir der

Rennplätze zu viele an, würde bey uns, wo das Interesse für die

Sache nicht so allgemein ist, derben Rennen nöthige Zusammen
fluß von Menschen fehlen; daher hierein mit Bedacht zu Werke
i

m

gegangen werden muß.

Eine Stadt setzt Preise aus um den

Gewinn der Gewerbetreibenden zu fordern: ahmen die NachbarStädte dies nach, dann bleibt Jeder bey sich und der Anreitz die

Nennen zu unterstützen fallt weg.
Die zweite und wichtigste Frage beantwortend, meine ich, daß
dec Hauptnutzen der Rennen für die Pferdezucht aus dem Trainiren hervorgeht.

Wer Wettrennen halten will, der muß seine

Pferde dazu vorbereiten — trakniren.

Wer dies auf die intelligen

teste Art betreibt, der wird den mehrsten Gewinn davon tragen;
und das ist grade der Nutzen der Rennen, daß sie eine fortgesetzte

Übung der Kräfte erfordern, in der Zucht ein eifriges Streben
nach richtiger Paarung der Individuen zu Wege bringen.

Diese

fortwährende Übung der jungen Thkere dec Wettrennerrace erhält

derselben die durch viele Generationen ererbten Eigenschaften dec
auf ähnliche Art behandelten Vorfahren. Sind gleich diese außer
ordentlichen Eigenschaften erblich, so zeigt uns die Erfahrung doch,

daß dieselben nur in so fern auf die Dauer naturkräftig sich fort

pflanzen wenn die Behandlung sich gleich bleibt, die
zuerst diese Kräfte hecvorgerufen.
Manche sind der Meinung das Vollblutpferd sey eine eigne

auS Arabien zu uns gebrachte Pferdegattung, welcher die besonde

ren Eigenschaften als. Naturkraft inwohne: ich theile diese Ansicht

nicht und glaube, daß nur die seit undenklichen Zeiten stets gleich
mäßige sorgfältige Pflege und Übung der Pferde des Arabers der

Wüste, auf deren eigne Bedürfniße und sich stets gleichblcibende
Lebensart berechnet,

die Constan; dec Race hervorgebracht hat.

In dieser Ansicht bin ich bestärkt worden da während meiner

20jährigen Praxis mich sehr häufig die Erfahrung gelehrt hat, wie

sehr die Haltung und der Gebrauch bey der Züchtung sowohl auf
das Exterieur als den innern Organismus einwirken.

Bleibt diese

durch viele Generationen gleich, so entsteht eine constante Race.
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Die unedle aber sehr conflante Nace dec großen Karrenpferde

giebt den Beweis.
Ware die Vollblutcace eine eigne Pfecdegattung, dann wäre
es ein Leichtes dieselbe überall zu verbreiten, bey der großen Menge

die England davon besitzt;

indem alsdann nur die Paarung

zu berücksichtigen wäre. In Arabien finden wir nur da das hoch-

edle, wo die Behandlung dem entsprechend ist: wo Landkultür sich
findet ist dort das Pferd auch andrer Art.

Wie leicht äußere Eindrücke sich vererben, davon kommen dem
Praktiker häufig Beyspiele vor.

Ein Landmann hatte eine Stute

die im jugendlichen Alter auf der Weide sehr unbändig war, wes

halb er, wie es hier die üble Gewohnheit ist, derselben einen Klam
pen am Vorderfuß setzte: hiedurch gewöhnte sie sich einen aus
wärts schlängernden Gang mit diesem Beine an, so daß er sie nicht
vorkheilhast verkaufen konnte, deshalb zur Zucht benutzte: sie brachte

ihm zwey Füllen, welche beyde den fehlerhaften Gang mit zur
' Welt brachten.

Sollte nicht durch fortgesetzte gleichmäßige Be

handlung und Paarung diese Eigenschaft zur erbfähigen Natur
kraft gemacht werden können?

Auch mit Farben und Abzeichen

verhält es sich auf ähnliche Weise.

Ein alter Pferdezüchter, hier

in der Gegend, ließ vor einigen Jahren seine braune Stute von
einem ebensolchen Hengst belegen, als er davon ritt, begegnete ihm

Jemand auf einem Pferde mit großer schiefer Blesse, welches seine
Stute durch wiehern begrüßte.

Als alter Praktiker beklagte er

sich bey seiner 'Zuhausekunft über

diese Rencontre; — seine

Stute brachte richtig ein so gezeichnetes Füllen.

Noch dies Frühjahr brachte eine ganz braune Stute nach
einem ebensolchen Hengst ein Fuchsfüllen mit ganz ä parte gezeichne
ter Bleß, weil die Mutter stets im Stalle neben einem so gezeichne

ten Pferde stand.

Dergleichen Beyspiele von häufig vorkommender

Erbfähigkeit äußerer Eindrücke wird jeder praktische und aufmerk
same Pferdezüchter anführen können. Vor mehreren hundert Iah-
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ten ließen die Spanier 7 Andalusische Pferde in Südamerika
wild lausen; die Nachkommen dieser von dem wilden Pferde

Asiens so verschiedenen Pferde sollen nach Jahren die Gestallt des
Letzteren angenommen haben.

Die Lebensart des wilden Pferdes

ist sich überall gleich, daher die Gleichheit dieser Race entstanden.
Ich glaube, daß englische Vollblutspferde nach dec Marsch
versetzt, landüblich gebraucht, gepflegt und gefüttert, würden mit

dec Zeit die Gestallt und Eigenschaften der Marschpferde anneh
men ; wie viele Generationen zu einer solchen Umwandelung gehören,
mögte schwer zu bestimmen sein.

So viel nun auch über diesen Gegenstand gestritten wurden,

ist derselbe für uns nicht so wichtig; da wir, wenn wir die Vor
arbeiten der Engländer gehörig benutzen mit Sicherheit von da
das beste zur Verbesserung unserer Zucht auf kürtzestem und wohl

feilstem Wege uns verschaffen können.

Wie thörkgt würde es für

unsre Bedürfniffe sein, selbst das beste arabische Vollblutpferd, wenn

es auch mit Sicherheit zu haben wäre, zu benutzen, da die Er
fahrung gezeigt, daß nur nach mehreren Generationen dasselbe uns
die Größe und Stärke giebt, welche wir gleich durch englisches

Vollblut erlangen können.

Wollten wir gar das Vollblut unbe

nutzt lassen und uns durch die sorgfältigste Behandlung diese Race

erst schaffen, würden unkluger Weife wir kostbare Zeit verlieren,
indem wenigstens

einige Menschenalter ,hingchen würden über

einen solchen Versuch.

Da-nun die Erfahrung bewiesen hat, daß das Vollblutpferd
nur Vollblut bleibt so lange die Paarung, Fütterung, Pflege und
der Gebrauch der Race angemessen bleibt, — das englische Voll
blutpferd ist in einem Punkte gänzlich von dem arabischen abge

wichen, wo die Behandlung abwich, nehmlich in Volumen, weil
der Engländer in dec auf Größe und Stärke influirenden Fütte

rung anders verfuhr als dec Araber, diesec bedarf wegen seiner

Localität ein wenig consumirendes Pferd — so muß es etwas gr-

ben welches zu dieser kostspieligen, sonst im Handel nicht lohnen
den Zucht anrektzt, das kann aber nur durch öffentliche Wettrennen

mit der Aussicht viel zu verdienen erlangt werden.

Hier soll die

Speculation angefeuert werden zum Nutzen des Gemeinwohls.
In Königlichen Gestüten mögen

noch so viele nnd be

stimmte Vorschriften gegeben werden, hier ist keine Sicherheit,

daß solche fortwährend befolgt werden bis ins kleinste Detail,

und das ist nothwendig.
fast unmöglich.

Die Ausdehnung derselben macht es

Anders verhält es sich mit VoUblutzucht auf

Wettrennen basirt; wer die Sache nicht mit Aufmerksamkeit und

Verstand betreibt, leidet an seinem Interesse.

Das Interesse ist

aber bekanntlich die beste Triebfeder der Intelligenz in jeglichem
Gewerbe. Wo es auf eignen Gewinn und Verlust in der Pfer

dezucht nicht ankommt, kann dies Gewerbe nicht gedeihen; da be
ruhen die Resultate auf Täuschung und führen auf Irrwege. Wo
finden wir einen sicherern Probierstein ob eine Zucht gewerblich
richtig betrieben wird als Gewinn und Verlust?

Daher solche

unklare Ansichten, daß ein Gestütsmann von Ruf uns predigt, es
müßen die Regierungen verhindern, daß die Pferdezucht nicht aus

arte in gewerblichem Betrieb!

Man wähle 20 Kenner den Wehrt

und die Tauglichkeit der Pferde eines Gestüts zu beurtheilen und

man wird eben so viele verschiedenartige Ansichten vernehmen.

Der Verkaufspreis allein giebt dem auf den Erwerb. Züchtenden
— das ist dec für den Staat nützlichste Züchter — einen richtigen
Fingerzeig, ob er auf rechtem Wege in der Jucht ist. Die Zucht

der am höchsten bezahlten, in großer Zahl abzusetzenden Handelswaare, muß zum Nutzen des Ganzen befördert werden.
Lehrt uns auch kürzlich ein jugendlicher französischer Prinz
und kecker Jagdreuter unbedingte Anwendung des Vollblutpferdes
zur Verbesserung der Landesrace, stimmt dies nicht mit meiner

Erfahrung.

Zum Beyspiel har der Haphazard, obgleich vom

edelsten Renngeschlecht, mehrentheils schlechte Pferde mit Land
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fluten gepaart geliefert, wogegen der Potoooooooo ganz vorzüg

liche Gebrauchspferde lieferte. Dagegen sielen nach Ersterem einige
bessere Renner wie nach Letzterem.

Zur dkreckten Verbesserung

unsrer Landesrace ist nicht jedes im Rennen sich auszeichnende
Vollblutpferd tauglich; es muß aber diese Race bei uns rein vor
handen seyn, wenn wir nicht stets von andern Ländern abhängig

bleiben sollen; nach meiner Ansicht aus folgenden Gründen:

Der Gebrauch und die Pflege der Pferde in der Landeszucht
ist nicht und kann nicht seyn der Erhaltung der edlen Eigen
schaften des Pferdes angemessen.

Der Landmann kann nicht sei

nem Pferde die Wartung und Pflege geben, die das schone sammet

artige Fell hervorbringt; er übt — traknirt — sein Pferd im
frühen Alter vor Pflug, Egge und Wagen; die Zugkraft wird

hier^ gestärkt, die gute und leichte Gangart leidet.

Da aber das

edlere Ansehen, namentlich die regelmäßige und leichte Gangart

auf die Preisbestimmung im Handel großen Einfluß übt, so müs
sen diese Eigenschaften, die die gewöhnliche Landeszucht verdirbt,

durch zweckgemäße Paarung hervorgebracht werden.

Viele Wett

renner aber fallen für die gewöhnliche Landeszucht zu fein, und es
mangelt ihnen die erforderliche Breite und Größe: diese halte ich

als unmittelbare Verbesserer der Landeszucht nicht tauglich; indem
Pferde zum allgemeinen Gebrauch, so wie die im Handel gefor

derte, leicht und theuer abzusetzende Waare — diese bringt wie
gesagt nur Vortheil für die Landeszucht — Größe und Stärke
auch fürs Auge besitzen muß.

Geht aus der Paarung eines sol

chen Hengstes mit einer starken Halbblutstute ein Hengst hervor,

so erhält derselbe in dec Regel mehr Knochenstärke und Körper

größe als der Vater, und diesen halte ich für die Landeszucht, wo

Veredeln und Verbessern nicht gleichbedeutend ist, geeigneter. Von
fekngebauten Stuten habe ich nach Vollbluthengsten zu feine Thiere
gezüchtet für den gewöhnlichen Gebrauch und Handel.

Von dem

zum Zuge bestimmten Pferde fordert man Zugkraft und Breite
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I

des Körpers, möge cs im Arbcitsgespann oder vor dec Kutsche
Dieser, so wie der große Reitschlag, ist

die Bestimmung haben.

eine überall begehrte Waare, die wir vermöge unsrer Localität vor
zugsweise vor vielen andern Ländern liefern können.

Hier wird'

weniger auf Blut als gute Gestalt und kraftvollen Gang gesehen.
Edle aber kleine Pferde züchtet man überall, und diese geben kei

Seit mehreren Jahren züchte ich mit

nen lohnenden Ertrag.

Voll- und Halbbluthengsten diesen Pferdeschlag, und mit Vergnü

gen unterwerfe ich meine Zucht und meine Principien der Beurtheilung Anderer; wenn auch Höflichkeit der Beurtheiler, und

Eingenommenheit von demjenigen, was man selbst züchtet, mir
wie jedem Inhaber eines Gestüts verderblich seyn mag; so habe

ich einen Gewährsmann, der nicht schmeichelt, dem ich traue —
mein Rechnungsbuch.

Dieses zeigt mir klar die begangenen

Mißgriffe.
Den starken Vollbluthengst halte ich für den vollkommensten
Beschäler auch für die Landeszucht: hat ein Beschäler dieser Race

aber nicht die der Localität angemessene Stärke und Größe, bin

ich der Ansicht, daß es in der Landeszucht auf etwas Blut nicht
ankommt: wenn diese Eigenschaften, worauf beym Gebrauch und

im Handel' hauptsächlich gesehen wird, fehlen, so halte ich hier
einen starken halb- oder dreyviertel Bluthengft für nützlicher als

einen fein gebauten Vollbluthengst.
So starke Vollbluthengste wie der Cochrane des herzoglichen

Gestüts zu Augustenburg können als Landbeschäler kaum in Be
tracht kommen, da es Seltenheiten sind, die nur für enorme hohe
Preise zu haben sind.

sehen,

Wann werden wir es aber dahin gebracht

eine hinlängliche Anzahl passender Vollblutbeschäler im

Lande verbreitet zu sehen?

Die großen Anstrengungen und Ver

dienste des Herzogs zu Schleswig-Holstein-Augustenburg haben

einzelne Gegenden damit versehen; aber viele Jahre werden ver
gehen ehe diese Race sich so verallgemeinert, daß auch der kleinere
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Landmann dieselbe benutzen könne.

Sehr starke Hengste dieser

Nace sind in England selten, und nur für sehr hohe Preise zu
haben; können daher nicht unter 15 bis 20 Spec. Sprunggeld

ausgestellt werden.

Meine eigne Erfahrung hat mir gezeigt, daß

feinere Vollbluthengste, mit starken Halbblutstuten gepaart, sehr
starke Beschäler geliefert haben, die wieder mit Landesstuten ge
paart, zu jedem Gebrauch verbesserte, im Handel theuer gezahlte

Producte hervorgebracht haben. Manche ziehen so veredelte Hengste
für die Landesrace dem Vollblut vor, behauptend, daß Letzteres eine
zu heterogene Paarung abgebe.

Theoretiker geben uns allerley

Lehren und Vorschriften im Fache der Pferdezucht, der Praktiker

prüfe aber vor deren Befolgung die verschiedenen Verhältnisse
und Locali täten. Die vortrefflichen Schriften des großen Thaer
haben Manchen ins Verderben gebracht.

Der Theoretiker lehrt

uns, nach der Rechenkunst, daß Vollblut mit Gemeinem gepaart

schneller zum Ziele führt als Halbblut.

Zeigt uns abeö die Er

fahrung, daß die Paarung des zu heterogenen nicht gut artet,
so ist das ein Wegweiser der über alle Hypothesen zu setzen ist.
Obgleich wohl einer der ältesten Züchter von einiger Bedeu

tung hier im Lande, wage- ich hierüber nicht zu entscheiden, sehe
aber keinen Grund ein, warum wir nicht alles aufbieten sollten,

so viele veredelte Hengste aufzustellen, da die Aussicht auf eine

hinlängliche Zahl passender Vollbluthengste noch in so weiter Ferne
liegt, auch die Benutzung dem kleineren Landmann zu kostspielig
wird. Finden Letztere sich genugsam ein, wird die Intelligenz der
Züchter das bessere schon suchen und auf die Weise das Schlech

tere verdrängen.

Von den großen Fortschritten der Zucht, wo

gute Halbbluthengste gehalten wurden, haben wir sichere Beweise

hier im Lande.

Meine Zucht dieses Schlages steht Jedem zur

Ansicht und Beurtheilung, und möchte etwas entscheiden, da die

selbe, auf veredelte Landes stuten basirt, jedem gewöhnlichen Land-

manne zur Norm dienen kann.

i an
Das soll der Nutzen des Vollbluts im Lande sein, daß man
nach Bedürfniß damit die Landesrace veredeln könne. Fallen die
Landespferde zu fein zu feurig für den gewöhnlichen Gebrauch, dann

wird der verständige Züchter einen stacken Halbbluthengft mit we
niger Feuer wählen.

Auf diese Weise der Paarung erhält man

die besten Gebrauchspferde für jeden Bedarf, so zeigt es die Er
fahrung.

Das pflegmatische mit groben Knochen und breiten Huf

versehene Marschpferd würde als Jägdpferd und auf der Renn
bahn eine üble Rolle spielen, doch ist es für die Localität das
beste Gebrauchspferd.

Ein

feuriges Vollblutpferd

würde

der

Marschbewohner einen großen Theil des Jahres nicht aus dem

Stalle bringen können; indem solches in dem weichen Boden sich

sehr bald ruinkren würde, und fast bezweifle ich, daß hier Voll
bluthengste mit Nutzen anzuwenden wären.

Der Theoretiker der

seine Kenntniß der Sache aus Büchern holt, und seine Zucht
nur auf dem Papier treibt, stößt nicht auf Schwierigkeiten der

Localität und Verhältniße; er schiert mit Leichtigkeit alle über
einen Kamm und kommt sehr schnell zum Ziele.

In der Praxis

aber erfährt man bald wie- wenig auf dergleichen Lehren zu bauen
ist.

Je schwieriger das Gewerbe der Pferdezucht und je verschie

denartiger die Ansichten über dieselbe, desto größer ist der Schade

den diese Rathgeber, die die Sache selbst nie praktisch betrieben,
anstiften.

Bevormundung des Ptrblikums in gewerblichen Angelegenheiten

taugt nichts. Fehlgriffe lernt der Privatproducent wohl am sicher
sten erkennen und verbessern durch den damit verbundenen Scha

den; wo es auf das Facit nicht ankommt erschlafft die Thätkgkeit

und Intelligenz.

Dec Theoretiker hört erzählen von einzelnen

Verkehrtheiten: gleich setzt er sich hin, schreibt ein langes und brei
tes Raisonnement hin ohne Localität und Umstände zu kennen oder
beurtheilen zu -können, ob was im allgemeinen unrichtig, der Lage
und Sache nach auch richtig sein kann.
9
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Was die 2te Frage anbelangl, ob das Tcainiren auch üble
Folgen für die'Gesundheit und Fehler hervorbringe, welche erblich,
also nachtheilig für die Zucht wirken könne, erlaube ich mir dar

über folgende Bemerkungen:

Alle Fehler, welche uns die englischen Vollblutpferde zeigen,
— Spatt, Hasenhacke, Gallen, u. s. w. — finden wir in jeder

Pferderace vor, die stark gebraucht wird, den grössten Fehler im

Gebrauch aber, ein weichliches schwammiges Knochen- und MuffelGebilde, finden wir bei Ersteren nie. Geht ein fehlerhaftes Voll
blutpferd von der Rennbahn kn die Zucht über, so braucht man
nicht zu fürchten, namentlich bey uns, wo ausgestellte Beschäler

mit der größten Strenge beurtheklt, mehrenthekls bekrittelt werden,

daß solche der Zucht Schaden bringen mögen.

Wenige würden

ein solches Thier benutzen und das Interesse des Eigeners ihn sehr

bald bewegen dasselbe auf andre Art zu verwenden.

Beym Trai

nkren, da nicht Jeder die Sache richtig betreibt, mag manches

Pferd zu Grunde gehen; ich halte mich überzeugt, daß jedoch viel

mehr Pferde zu Grunde gehen und Schaden nehmen an ihrer Ge
sundheit, durch Müßiggang, verdorbene Stalluft und unregelmäs

sige Fütterung, als bey vernünftig geleitetem angestrengten Ge
brauch.

Das eben ist der Vorzug der auf Wettrennen basirten

Vollblutzucht, daß Schwächlinge die Probe nicht bestehen, oder zu

Grunde gehen, und nicht zum Verderben der Race fortgepflantzt
werden.

Daher kein Ausarten der Race wie in königlichen Ge

stüten des Continents, welche stets ihre Zucht auffrischen müssen.
Woher holen die Gestütsvorsteher die Verbesserer ihrer Zucht?

Immer aus der von ihnen so herabgewücdkgten Wettrennerrace!

Manche tadeln, daß im Wettrennen zum Nachtheil andrer
Gangarten nur das Gallop geübt und geprüft werde.

Dec von

Jugend auf in dieser einen Gangart geübte Wettrenner ist wohl
selten ein guter Traber, weil er darin nicht geübt; die zum Trab
erforderliche Kraft ist aber vorhanden, und da die Erfahrung lehrt,
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daß aus der Paarung des Vollblut-Wettrenners mit Landstuten

Pferde hervor gehen, die in jeder Gangart sich auszeichnen, so ist
diese Behauptung unter die Zahl theoretischer Aufstellungen zu

setzen, die nur der Nichtpraktiker beachtet. Der vieljährigen Praxis
der Englander müssen wir unsre Aufmerksamkeit zuwenden, und

uns hüten vor Verbesserungsvorschlage ausgeheckt im Zimmer, die
etwas Schein für sich haben, bey der Anwendung aber der Sache

Schaden bringen.
zu den Rennen.

schäfts:

So aller Zwang beym Zulassen der Pferde

Unnöthiger Zwang ist der größte Feind des Ge

So hat man unpraktische Vorschläge gemacht, den allge

meinen Pferdehandel zu heben durch Thierschau und richterliche

Beurtheilung der zu verkaufenden Pferde, Auctionen u. s. w.

Letztere passen nur für einzelne Lokalitäten; der allgemeine Handel
muß durch Pferdemärkte gefördert werden und nur durch Vermit

telung bedeutender Pferdehändler kann ein ausgedehnter Handel
floriren. - Zeit raubende Künsteleien verwirft der Geschäftsmann.

Ohne Vorübung — Trainiren — würde es barbarisch, und

ruinirend für die Pferde sein, Wettrennen zu halten.

Bey uns

werden viele junge Pferde, aus Mangel an vernunftgemäßer Vor
übung zur Arbeit, verdorben. Setzt sich Jemand auf ein 2 bis 3

jähriges Pferd wird nicht beachtet, ob derselbe 100 oder 180 Pfund
schwer ist, und dann zum öftern die Spannkraft der Muskeln
ertödtet; wogegen beym Einüben nach englischer Art leichte Bur

sche von 60 bis 70 Pfund, als erste Last gebraucht, auf heilsame Art

die Kräfte der jungen Thiere beleben.

Möglichst frühes Einüben,

wenn solches gelinde und mit Aufmerklamkeit geschieht, ist von

größten Nutzen.

Wie viele gesunde kraftvolle Beschäler haben

wir nicht ein hohes Alter kraftvoll erreichen sehen, die im zwei

ten Jahre trainirt und auf die Bahn gebracht wurden? Verkehrt
heiten und Fehler mögen in der Behandlung vorfallen; der Ver

ständige wird sich vor Schaden hüten und einzelne Fälle bringen
dem Ganzen keinen Nachthell, wenn auch oberflächliche Beurthei-
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ler großes Geschrey darüber erheben um ihre Kenntnisse durch Ta

del zu zeigen.
Weshalb die Vollblutzucht im Lande uns Noth thut, hoffe

ich gezeigt zu haben, und erlaube mir nur noch eine Bemerkung
über eine Lehre, ausgehend von gelehrten Hippologen, die ich^aber

nicht für richtig anerkennen kann.

Sie behaupten es müssen in

der Landescace nur Vollbluthengste verwandt werden, indem nach

Halbbluthengsten Rückschläge zu fürchten waren, und nennen sol
ches Bastardzucht. Ist die Rede von der VoUblutzucht kn Gestü
ten, dann ist die Lehre von reinen Blut richtig; für die Landes

race gelten ganz andre Regeln: diese bleibt Bastardzucht ob mit
VoUbluthengsten oder Halbblut gepaart.

Verschiedenartig ist die

Paarung in beyden Fällen und so auch das Produkt. Diese Ver
schiedenheit ist — erwünscht — dem vielseitigen Bedürfnisse ange

messen.

Selbst wenn es sich denken ließe unser ganzes Land mit

Vollblutpferden zu besetzen, würde es doch eine Bastardzucht wer
den, weil die verschiedenartige Haltung eine Verbastardkrung
herbey führen würde.

In kultkvkrten Ländern, wo die Behand

lung abweicht nach Bedürfniß und Lokalität, kann keine constante
Landrace existkren. Von Wettrennern werden stets dieselben Qua

litäten erfordert, in der Landrace dagegen muß der verschieden
artigste Gebrauch Befriedigung finden.
VoUblutzucht kann ohne Wettrennen nicht bestehen,

öffent

liche Wettrennen werden nur bestehen bey höchstmöglicher Frepheit.
Für Königliche- und Stadt-Preise werde Distanz, Alter und Ge
wicht, bestimmt — um zur Stellung starker Pferde zu nöthigen

— 4 bis 5jähriges Alter, schweres Gewicht, 150 bis 160 Pfund,
Heats — Rennen — bey Privat und Subskriptkonsrennen keine
unnöthkge Bevormundung.
Wettrennen für Halbblutpferde halte ich für wenig nützlich

für die Pferdezucht, für eine Belustigung die allenfalls das In

teresse für diese Institution fördern mag, so lange wir noch der
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Nollblutcenner so wenig zu stellen vermögen^

Für den Halbblut

schlag und die Landrace giebt es eine nützlichere Art der Prüfung

im gewöhnlichen Gebrauch, da wie früher gesagt, wir nicht dar
auf hinzuarbeiten haben eine constante Race erst zu bilden.

Der

Gewinn im Halbblutrennen hängt größtentheils von der nächsten

Verwandtschaft mit Vollblut ab, giebt daher eine nicht zu controlircnde Veranlassung zu Betrug.

Es ist eine ganz unrichtige

Ansicht der Sache", daß zum Nutzen der Pferdezucht die Züchter

theilnehmen müssen an den Rennen: dies sollen zum allgemeinen

Vortheil nur die Reichen des Landes, der gewöhnliche Züchter aber

indirekten Gewinn haben durch die ihm werdende Gelegenheit seine
Zucht nach Bedürfniß zu verbessern.

Die Haltung von Renn

pferden ist für den nicht Reichen zu kostspielig und zu zeitraubend.
Über die Einrichtung der Nennen gebe ich' statt aller Aus

züge aus von Viel und anderer Schriftstellers Werke den Rath,

so viel unsre Verhältniße es gestatten, den praktischen Engländer

zum Vorbilde zu nehmen, wie solches in den Herzogtümern durch

die Fürsorge des, in dieser Angelegenheit kompetentesten Beurtbeklers, des Herzogs zu Schleswig - Holstein - Sonderburg-Augu

stenburg geschehn.

Das neulich erschienene Reglement für die

preufisch-schlesische Wettrennen enthält so manche theoretische Ver
besserung, die den Untergang des Unternehmens herbeyführen wird;
steht man spät den Jrrthum ein, dann ist das Interesse des Publicums für die Sache erkaltet, ohne das solche nicht bestehen kann.

Demnach:

Vollblutpferde, um nach Bedürfniß die Landesrace veredeln
zu können,
Wettrennen mit möglichst hohen Preisen, um zur Anschaf
fung und Züchtung dieser Race zu bewegen.

