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.

7
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
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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
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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
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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

2f)
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
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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

-

•

'

42
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.

