gärde, der 1706 kom under Fr0sl0v gods, var normerede til to k0er, to stude og seks hes te (7).
Jylland og Fyn havde det st0rste og bedste kvreghold , på Fyn gjaldt det srerlig omkring Middelfart
og Assens. 1790 skrives: De sjrellandske landmrend
sl'lger fynske kl'ler og de fynske derimod jyske, da
man dermed vinder mere mrelk og sml!lr i mrelkerierne (8). 1755 hl'lrte tilde fynske såkaldte mejerigårde (med »hollrenderi«) 400 kl'ler på Brahetrolleborg og 200 kl'ler på Fjellebro; i SSjrelland havde
Lellingegårdens hollrenderi et par hundrede og Rosendal 170 kl'ler og 4 tyre. Samme år holdt 187
b0ndergårde under Gisselfeld tilsammen 1.897 heste, 455 kl'ler og tyre, 90 stude, 409 stk. ungkvreg,
1.388 får og 1.375 svin. Men på elleve af disse gårde i en af Sjrellands mest frugtbare egne fandtes
ingen malkekl'ler, og gennemsnittet var kun 2-3 pr.
gård (8).
Om kvregbruget på Bornholm oplyses 1756: »Bl'lnderne behandler disse kreaturer meget hårdt, da
de fleste må fode sig [selv] på fri mark , hvor undertiden kun er lidt for tanden. Ja , de må langt ud på
efterh0sten , vel også i begyndelsen af vinteren , ligge i regn, slud og kulde, på våde og sumpede gärde
[fotde] under åben himmel for de bliver taget i hus.
Alt dette er vel årsagen til , at de ikke kan komme
til synderlig vrekst, for ikke at tale om, at tyrene e r
meget små og snart ikke stl'lrre end kalve når de
bruges« (9).
På Frer0erne var der o. 1780 2.825 k0er »noget
mindre end de danske , en bonde kan have 6 til 12,
det er kun få steder hvor der kan holdes flere, og
nresten enhver husmand har dog i det mindste en
ko« (10).
LITIERATUR:(1) 640b 39; (2) 415 34 (Ml'ln) ; (3)
409 1887,394; 28 584 ; (4) 416 264 ; (5) 119 1,524;
(6) 28 14; (7) 416 280; 374 154; {8) 133
2,1886,624,626; (9) 697 6 ; (10) 141 411 ; 412 134.
KVJEGPESTEN

Den meget smitsomme kvregpest (pestis bovina)
havde nogle år hrerget i Holsten og kom i begyndelsen af 1745 til Slesvig. I kongeriget var frygten
for soten så stor, at der i alle kirker holdtes en
ekstra bededag den 9. april med bl'ln til G ud om at
afvrerge faren. Få dage efter optrådte de fl'lrste tilfrelde på Brahetrolleborg og Valll'l gods. Sygdommen spredtes hurtigt landet over, allerede 1745 d0de 91.000 kreaturer på Sjrelland, 22.300 på Fyn,
10.500 i Jylland og 70.000 i hertugdl'lmmerne. I de
hjemsl'lgte egne blev 95 % af besretningerne angrebet, og mellem 75 og 90 % af dyrene dl'!de i l0bet af
få d0gn. I tidsrummet 1745-47 mistede landbruget
250.000 stk. kvreg. Da epidemien oph0rte 1752 an-

sloges tabet til to millioner, hvilket nok er en overdrivelse; det har snarere vreret 300.000 eller halvdelen af kvregbestanden. Katastrofen faldt sammen med en l'lkonomisk krise for landbruget, regeringen måtte give bl'!nderne store skattelettelser eller helt fritage dem for skatter. »Af srer[lig] kongelig nåde er i henseende til den almindelige landeplage af kvregsygen på hver tl'lnde land hartkorn 2
mark og af skovskyld 1 mk. 12 sk. eftergivet« (forordning 12/5 1749).
»Det [kvreget] stod på marken i tl'ljr, da det blev
anfaldet af den rystende syge og ville intet rede , så
fik det også blister [små bylder] på tungen og rundt
i munden, 0jnene 10b synligt med vand, og de styrtede brat og bortd0de. Der er ingen frelse for os
arme folk, vil Gud ikke give hjrelp og befrielse fra
denne fordrervelige syge« (Arnl'lje Stevns 1747; 1).
1746 blev trykt »En ny vise om den store landeplage, den bedr0velige kvregsyge, som tog sin begyndelse i Holsten og siden som en smitsom pest er
vandret gennem adski11ige steder og for menneskets synders skyld har l'!delagt det uskyldige kvreg,
så at mange herregärde og mange byer er nresten
blevet !'Ide for kvreg, stude og k0er både i Holsten ,
Jylland , Sjrelland etc.« Et vers ll'ld:

I en by man kunne regne mer' end hundred og tre,
som på en nat allevegne dl'!de ude hos borgerne;
ja, hvert krre som sygen havde man f0r d0den kom
nedgraved ,
så der var ej ende på den jammer, man her så.
25. marts 1748 fik prresterne ved reskript befaling
om at bede: Sig Herre, det er nok , og byd denne
plage at oph0re !
1762 optrådte sygdommen igen med stor voldsomhed isrer på Fyn og Sjrelland, året efter navnlig i
Jylland; tabet opgjordes til 254.994 stk. kvreg. Juni
1765 viste den sig atter på Fyn og 1770 i hele Danmark , på Langeland mistede man en trediedel af
bestanden. Epidemien medvirkede til, at frellesdriften blev opgivet, ligesom den gav st0det til oprettelsen 1773 af Den kgl. Veterinrerskole i Kl'lbenhavn. 1774-82 drrebte kvregpesten 150.000 kreaturer i hertugdl'lmmerne, men kun ca. 10.000 i kongeriget - 5.136 omkom, andre 4.481 blev slået ned
- fordi regeringen foretog en effektiv militrer afsprerring af grrensen langs Kongeåen, så ingen
smittede dyr kunne indsmugles.
Sygdommens smitstof var ukendt, og man havde
ingen lregemidler for den. Man mente bl.a. (fordi
kl'ldet på de dl'!de dyr var rl'ldt) , at sygdommen
sk yldtes en fordrervet e ller for gammel arneild ; al
ild i landsbyen blev derfor slukket, og der trendtes
»gnidild« eller »nl'ldild« idet man med rebtrrek lod
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en tra:stang rotere i et hul i en af staldd0rens egestolper (2).
LITTERATUR: 136 1936, 119-56; 69 155-58; 220
1,1939-41, 355-86; 416129,270; 374157ff; 113 79f;
443 95; 219 8, 1935,135f; 205 9, 35ff; 390e tb. 1,7183,118-23; (1) 374 157; (2) 366 205; 623 4.3,191719, 220-23; 259j 192f.
fORAöDLING, DANSKE KVAoGRACER

Biskop Stygge Krumpen i Vendsyssel k0bte 1536 i
Husum en frisisk tyr og fire kvier, også Christian
IV s0gte flere gange at forbedre kva:gholdet ved at
indf0re k0er med st0rre ma:lkeydelse, således 45
frisiske i 1607 (1). Kongen ville måske fremavle
ensfarvede kva:gstammer, i en taksation 8. maj
1645 af besa:tningen på K0benhavns ny ladegård er
de 138 k0er inddelt efter farve: 46 r0de, 62 sorte og
30 blakkede (2).
Til langt ind i 1800-t var b0ndernes kva:g, isa:r på
Sja:IJand og Lolland-Falster, af en meget lille og
dårlig race (»0kva:get«); de oftest r0de fynske k0er
var noget bedre, og det sortbrogede jyske kva:g var
relativt bedst til malkning og fedning (3). Langelands kva:g og mejerier kaldes 1806 for Danmarks
bedste ( 4). Opdra:ttet foregik hovedsagelig hos
mindre jordbrugere, valget af tilla:gsdyr var ret tilfa:ldigt, og man interesserede sig na:ppe for »bytyrens« kvalitet (s. 97): »Blot koen er med kalv bryder de fleste b0nder sig meget lidt om, hvem der er
deres fader, selv de mest oplyste er ofte ligegyldige
i denne henseende« (1831; 5). Nogle landsbylove
stillede dog visse krav til bytyren, således hedder
det 1704 for Kva:rndrup SFyn, at hvert tyrelag skal
holde »en god, velskikket sort eller m0rkblakket
tyr«; provst H0eg i Gentofte tilrådede 1794 at oprette tyreholdsforeninger (6).
Man lagde som regel mest va:gt på tilla:gsdyrenes
. bygning, malkeevnen spillede en underordnet rolle. De skulle f0rst og fremmest va:re trivelige (lette
at opfede), derna:st have velstillede horn og sta:rke
ben, for det tredie den rigtige farve , og endelig
malke godt (7). Men fra o. 1850 begyndte herregårdene at indk0be bedre slesvigsk og fynsk kva:g ,
og der blev afha:ndet meget afkom til b0nderne,
hvis besa:tning således også gradvis forbedredes.
36 landma:nd med 90 k0er i Roholte s. SSja:IJand
k0bte 1884 en anglertyr og oprettede landets f0rste
kva:gavlsforening. 25 år efter (1909) var der 1255,
og 1940 kulminerede antallet med 1350 foreninger,
dvs. en i hvert sogn.
Grundlaget for det systematiske avlsarbejde var og
er kontrollen med k0ernes ma:lkeydelse. Verdens
f0rste kontrolforening blev 1895 oprettet i Vejen,
nu er 65 % af malkek0erne under regelma:ssig kon82

trol. Fra omkring midten af forrige århundrede
holdtes dyrskuer i hele landet, og fra 1852 gav staten et årligt bel0b til pra:miering af de bedste tilla:gsdyr.
Vor a:ldste nationale kva:grace er sortbroget jysk
malkekvreg, som langt tilbage slammer fra Holland
og NTyskland (sml. s. 87) - »vor egen a:dle stamme, der forener ma:lkerigelighed og nemhed til
fedning med hårdfärhed og n0jsomhed« (1839; 8).
Det bedste jyske kva:g fandtes på Skanderborgegnen, i Salling, Thy og på Mors, den gennemsnitlige
daglige ma:lkeydelse var 15-20 potter (1834; 9).
Racen udg0r nu ca. 45 % af landets kva:gbestand.
R9'dt dansk malkekvreg (navnet brugt fra 1878) er
udviklet af 0ernes gamle kva:gtype , som f0r 1865
var af ringere kvalitet end det jyske kva:g, men
blev forbedret med avlsdyr fra S0nderjylland , Vog
NSlesvig. »De mange kva:gdrifter, der på den tid
fortes fra S0nderjylland over Fyn og Sja:lland til
K0benhavns bryggeri- og bra:nderistalde, efterlod
en del k0er og kalve undervejs. Mangen god r0d
besa:tning har sit udgangspunkt i dyr, der egentlig
var tilta:nkt datidens store k0benhavnske kostalde« (10). R0d dansk malkerace udg0r nu ca. 30 %
af bestanden mod 61 % i 1960. - De forste avlsdyr
af den spinkle jerseyrace kom til landet (Vendsyssel) i 1896, og den udg0r nu ca. 20 %.
LITTERATUR: (1) 416 249; (2) 133 8,1887,200;
(3) 133 1900, 512; (4) 437 408; (5) 624 264 ; (6)
640b 57; (7) 702 2.4,257; (8) 65 138; (9) 455 131 ;
(10) 114 115.
KVAoGBESTANDEN

Resultatet af den forste kreaturta:lling 1774 (i forbindelse med beka:mpelsen af kva:gpesten) blev
414.489 stk. hornkva:g, deraf 246.039 k0er over tre
år (1). 0. 1800 beregnedes antallet til 1.484.000
(2), hvilket sikkert var en stor overdrivelse; det
faktiske tal har formentlig va:ret 560.000 (3). 1802
fandtes der i K0benhavn 1.810 k0er (4), og 1804
havde Ribe by 630, de 381 af eget afkom. 1812
opgives landets antal k0er og kvier til 425.000 (5).
Den anden ta:lling 1837 viste, at bestanden siden
1774 var fordoblet til 854.726 (på 0erne 399.385, i
Jylland 455.341), heraf 578.000 k0er. Og bestanden voksede fortsat hurtigt: 1861 var den 1.118.774
(757.000 k0er) , 1881 1.470.078 (900.000 k0er) ,
dvs. siden 1837 en tilva:kst på 72 % ; 1903
1.840.466, 1914 2.462.862 (fra 1881 plus 67 % ) og
1928 2.755.407 (1.540.676 k0er). Efter forste verdenskrig var Danmark i forhold til både areal og
befolkningstal det kva:grigeste land i Europa med
ca. 40 malkek0er pr. 100 indbyggere. Bestanden

kulminerede 1939 med 3.326.300 stk. hornkvreg
(1.642.200 k(l)er) eller et kreatur pr. hektar dyrket
areal. En ejendoms st(l)rrelse og driftvrerdi blev
indtil o. 1950 ofte angivet med antallet af malkek(l)er. En årrrekke lå kvregbestanden på omkring tre
millioner, heraf 40 % malkek(l)er, nu (1985) er den
2.617,691 (950.653 malkek(l)er).
LITTERATUR: (1) 584 300; (2) 532 4,1804,135
sml. 5,1819,58; (3) 260 280,557; (4) 516
1,1802,267; (5)260 284,287.
MJELKEYOELSE, SM0RPROOUKTION 0G -EKSPORT

Middelalderens b(l)ndergårde havde et meget lille
kvreghold (sml. s. 80) - som der sp(l)rges i en folkevise: hvad skal bonden med mer' i bo · foruden to
0ksen og en ko? (1). Munkevresenet kom til landet
under Knud den Store (1018-35), og fra klostergårdene spredtes kendskabet til fremstillingen af sm(l)r
og ost. Men gennem århundreder holdtes kreaturerne mest til fedning og som trrekkraft. Mrelkeydelsen og sm(l)rproduktionen spillede nresten ingen national0konomisk rolle, alene på grund af de
få og små k0ers dårlige stalde og fodring.
Endnu i 1500-t blev sm(l)r kun i velhavende hjem
brugt til den <laglige madlavning, selv ved Christian Il's hof var sm(l)rret fra kronens gårde forbeholdt det kongelige herskab. På herregårdene havde man som regel kun en snes malkek0er udelukkende til egen forsyning med mrelk og sm(l)r. Deres
årlige mrelkeydelse sk0nnes at have vreret 300-400
kander (a ca. 2 liter) imod kun 100-125 kander af
b0ndernes småk0er. Besretningen på kronens ladegårde gav mere fedtholdig mrelk og sm0rret derfra
var derfor bedre. 1555 var det gennemsnitlige
sm(l)rudbytte på 63 af kronens gårde ca. 20 kg pr.
ko (2), men enkelte steder vresentligt h(l)jere; således havde fem store gårde under Frederiksborg
slot i 1582 tilsammen 110 malkek(l)er, der i år med
god grresning gav gennemsnitlig 39,5 kg sm0r (3).
I marskegnene kunne en ko dagligt give 12-14 kander mrelk, »andre danske k0er, srerdeles de fynske,
holdes for ulastelige når de giver 5-6 kander, nogle
også derover alt eftersom grresningen er dertil«
(1763). 0. 1800 regnede man med, at en almindelig god ko årligt gav 500-600 kg mrelk med 20-25 kg
sm0r. »En god jysk ko giver daglig 15-20 potter
mrelk« (1802; 4). 0. 1840 opgives den årlige mrelkemrengde pr. ko i gennemsnit for hele landet til
500-800 kg (5).
I slutningen af 1600-t måtte fra Holland forskrives
sm0r og ost til hrerens forsyning, så sent som o.
1750 var den samlede udf0rsel fra Danmark og
Slesvig kun ca. 4.000 tdr. sm(l)r og 2.000 skippund
(320 t) ost, hvoraf Slesvig leverede langt st0rste-

parten. F0rst fra o. 1830 foreligger der oplysninger
om st0rre sm0reksport.
Om sommeren kunne oparbejdes en lille overskud
af sm0r til vinterbrug, om vinteren fik k0erne kun
h(I) og halm, og mrelken var derfor mager. Selv på
st0rre gårde måtte man undvrere sm0r til hen på
foråret, når k(l)erne krelvede og de kom på grres (6).
Det meget salte »landgildesm0r«, der kom i handeten fra b0ndergårdene, var af ringe kvalitet. Fl(l)den skulle samles gennem et par uger eller lrengere
tid, for der var nok til en krerning; den blev derfor
sur og skimlet. Sm(l)rret kunne bruges som skibsproviant og til bagning og stegning, men ikke som
br0dpålreg ; man foretrak svine- eller gåsefedt.
Friskkrernet fersk sm0r blev betragtet som en delikatesse.
»Den r(l)de farve på malkekvreg er hos fynboerne
en yndlingsfarve. R0dt kvreg anses af nogle for
strerkere og at vrere bedre til malkning, mange elsker dem også for synets skyld«. En fynsk bondekone skal udover at forsyne hjemmet med mrelk og
sm0r kunne srelge lige så mange fjerdinger sm0r
som hun har k(l)er; på Vestfyn har mange b(l)nder
10-12 k(l)er, heraf fire til husholdningen. »Enhver
husmoder af fornem og ringe stand sretter sin rere i
at have mange k0er, at de malker godt, at de er i
god stand, at hendes sm0r og oste er gode, og at
hun har en smuk indtregt af sit mejeri. Det er en
daglig og krer genstand for den selskabelige underholdning« (1806; 7).
»De fleste landmrend har vist gjort den erfaring, at
den kvie, der som man kalder det, stjreler sig til en
tyr og for tidligt får kalv, i almindelighed bliver en
bedre malkeko« (1795; 8). »Lavbenede stude og
k0er er de bedste. Tegn på en god malkeko er:
store patter og stort yver, en lang hale hvis hårdusk
begynder neden for bagbenenes led, stor nedhrengende mave, vidtstående sideben, store mrelkeårer
fra bugens midte hen til yveret, og lange hår indvendig i 0rene. Farven g(l)r ikke så meget til sagen,
dog er de r0dbrune k0er ansprist som de bedste«
(1802; 9). »Temmelig tilforladelige kendemrerker
på mrelkerige racer er: et lille fint og tyndt hoved,
en lang tynd hals, fine ben, ikke alt for bredt kryds,
åben rygrad, ikke for snrevert mellem ribbenene og
fremfor alt at bagparten ikke er for stor i forhold til
forparten, stort yver som ikke er låddent og k0dfyldt, store og velstillede patter uden vorter,
sprrekker og revner. Hertil kommer 10s, tynd og
bl0d hud, muntre og dog tålmodige 0jne, endelig
at den såkaldte mrelkeåre på venstre side er stor og
slutter med et stort hul« (1826; 10).
I mange besretninger nåede mrelkeydelsen o. 1860
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op på over 1.000 kg om året, på Tesdorphs falsterske gärde endog 2.000 til 2.500 kg. Ved århundredets midte blev sm0rproduktionen beregnet til 17
mio. kg, hvoraf 1,5 mio. udf0rtes, og man bestnebte sig på at forbedre sm0r og ost til eksport.
Da herregårdene havde maskiner og uddannede
mejersker, kunne deres sm(llr srelges til en h0jere
pris. B0nderne indså, at mrelken måtte forarbejdes
på fa:lles mejerier, og 10. juni 1882 startede landets
f(llrste andelsmejeri i Hjedding ved Varde. De f(lllgende år blev bygget mejerier i nresten alle landsbyer, ikke frerre end 596 opf(llrtes i femåret 188690. 1909 havde vi 1.157, som behandlede mrelken
fra praktisk taget hele den danske kvregbestand.
Mens den gennemsnitlige ärlige sm0rudf0rsel
1875-84 kun var 10.900 t, steg den 1911-15 til
92.530 t og lå 1930-36 på 148.404 t.
I 1944 havde landet 1.682 mejerier, de 1.378 på
andelsbasis med 180.000 medlemmer; 1960 varder
1.330 mejerier, ti år senere 524, og 1970-80 nedlagdes over 300; tilbage var 149 andelsmejerier, som
modtog 88 % af mrelken , og 61 privatejede. Mejeribrugets fremkomst stimulerede interessen for at
0ge mrelkeproduktionen og fedtindholdet med
bedre fodring (roer, kartofler, importeret kraftfoder). Perioden 1861 til 1926 blev årsydelsen pr. ko
tredoblet til gennemsnitlig 3.000 kg mrelk med
25 % st0rre fedtindhold (11).
»Sm0rret er Danmarks vrerdifuldeste produkt, som
har erhvervet sig et fremragende navn på udlandets markeder« (1881; 12). Den ärlige produktion lå
1878 på 130 mio. kg sm0r og 165 mio. kg ost, ca.
60 % blev eksporteret. Danmark er verdens nrestst0rste sm0r- og trediest(llrste osteeksport(llr.
Kvregbruget leverer omkring halvdelen af vores
husdyrprodukters samlede ärlige vrerdi {13).
1936-37 gav ca. 700.000 kontrollerede k0er gennemsnitlig 3.727 kg mrelk med 3,93 % fedt eller 164
kg sm0r. Siden steg ydelsen til 5.300 kg, 4,2 %
fedt, 222 kg sm0r. Danske stambogsk0er leverer i
gennemsnit 6.700 kg mrelk med 4.3 % fedt og 288
kg sm0r. En 0stjysk rekordko gav på et år 12.770
kg med 5.57 % fedt eller 712 kg sm0r.
0. 1925 gav dansk kvregbrug fuldtidsbeskreftigelse
til mindst 150.000 personer {14).
LITTERATUR: {1) 133 51,1932,17; (2) 702
5.4,1885, 578ff,587; (3) 640b 58 ; (4) 718 3,1793,66;
640b 46f; (6) 667128f (Falst.) sml. 604 302 (NFyn);
(7) 44b 96f,99f; (8) 65 121; (9) 357 143 ; (10) 183
27; (11) 210 5; (12) 752 135 ; {13) 114109 ; (14) 210
5.
HANDEL MED STUDE

Fra midten af 1100-t og fire århundreder frem var
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sildefiskeriet i 0resund (1), samt i perioden 15001800-t eksporten af stude (okser) den vigtigste indtregtskilde og det 0konomiske grundlag for vor
handel med udlandet (importen). Landets velstand
i perioden 1500-1650 beroede for en stor del på
denne udf(llrsel, der dog mest kom kronens og adelens gärde til gode. Mange af vore slotte og herregårdsbygninger stammer fra den tid , da handelen
med stude blev kaldt Danmarks guldgrube og endda inspirerede til et latinsk digt (1576): k0bmanden er en general, som i spidsen for sin studeflok,
»en dobbelthornet hrer, til lands eller til vands,
bryder frem gennem fremmede lande« (2).
Udf(llrslen af stude, vel isa:r fra Jylland , skal allerede i 1200-t have vreret ret betydelig. Om kvregmarkedet i Amsterdam 1220 og 1270 hedder det i en
senere beretning 1665, at »mange danske okser
blev solgt, som mest var tilf0rt over havet«. En
toldtarif 1252 for Brligge nrevner danske heste og
okser; 1342 k0bte en tysk ridder 47 stk. kvreg i
Danmark , og 1389 fik danskerne privilegium på at
holde et ugentligt oksemarked i den hollandske by
Hoorn. Der blev dengang fedet mange okser,
»hvilke i mrengder tilf0rtes fra Danmark«, på gra:sgangene i det nordlige Holland.
Studehandelen var oprindelig fri na:ring; enhver
herremand og bonde kunne holde stude og srelge
dem så mange og hvor det passede ham. I begyndelsen af 1400-t k0bte slesvigske og holstenske
k0bma:nd levende okser i Jylland, fra århundredets midte synes dyrene at vrere drevet ad bestemte
ruter sydpå gennem halv0en. 1455 bekra:fter hertug Adolf, at Haderslev er fritaget for told undtagen af de okser, som er k0bt af oksedriverne eller i
N0rrejylland. 1485 var de fleste flokke på ikke
over 50 dyr, enkelte store bestod af 100-200. På
Ribe marked hentede lybske k0bma:nd i 1460'erne
okser opdrrettet hos borgere i jyske byer.
De f(llrste politiske indgreb kom under Christian I ,
der 1453 forb0d eksporten af okser til lands og til
vands. K0bstredernes forbrug af oksek0d var meget stort, og den ekspanderende udf0rsel af slagtekvreg truede deres forsyninger. Men allerede fire
år senere og 1475 blev forordningen lempet derhen , at studene ikke måtte drives lrengere end til
salg i Ribe (25/3), Kolding (4/10) og Assens, samt
fiskelejerne Falsterbo, Skan0r og Drag0r eller andre danske k0bstreder. Det skulle sikre, at de
udenlandske opk0bere betalte udf0rselstold. Studene kom fra Jylland og de skånske provinser, men
også fra 0erne. 1497 oplyste et vidne på Fyns landsting, at der årlig blev solgt og udf0rt 2.-3.000 okser
fra Fyn. Oksemarkedet i Enkhuisen fik 1494 tilf0rt
1.600 fynske stude.

I studehandelens f0rste periode gik eksporten hovedsagelig til de nordtyske hansestreder. Men fra
1507 kom hollandske prangere og slagtere til Ribe
markeder eller k0bte hvert forår stude på de privilegerede staldgårde (sml. nedenfor). De betalte
kontant og blev altid modtaget og bevrertet på det
bedste. De nreste to århundreder frem til 1718 var
Nederlandene vor absolut st0rste aftager. Det danske finfibrede oksek0d var let gennemtrrengeligt
for salt, bevarede sin saftighed og egnede sig til
skibsproviantering. Mens der endnu 1504 i Ribe,
det vigtigste toldsted, kun blev fortoldet 3.448 okser, var tallet i 1514 steget til 11.458. Den samlede
udf0rsel fra Jylland (over Ribe og Kolding) varda
omkring 18.000, hvortil skal lregges formentlig
mindst 6.000 fra 0erne og de danske provinser 0st
for 0resund. Fra byerne kom flokke med almindeligvis 100-200 dyr, i st0rre flokke var der 200-400,
nogle få talte 400-500 (en enkelt flok over 700).
Datidens bedst kendte eksport0r, jyden Jens Andersen Beldenak, som 1501 blev biskop i Odense,
fik måske som den f0rste kontakt med hollandske
opk0bere. Fra Ribe, Hjerting og Ringk0bing , Assens, R0dby og Gedser blev studene sejlet i små
fart0jer til bestemmelsesstederne. I lastrummet
stod dyrene tret med bjrelker under bugen, så de
ikke kunne lregge sig; r0gteren kr0b under bugene
og stak reg i halsen på dem - andet foder fik de ikke
undervejs.
Ved en forordning af 1515 påb0d Christian II, at
der for den jyske kvreghandel årligt skulle holdes
to markeder i Ribe (25/3 og 8/9), men i Kolding
kun et om efteråret (4/10). Af disse var Ribemarkedet langt det st0rste. Stald0ksne kunne udf0res
fra Kolding, Assens, Middelfart, R0dby og Gedser, efter 1620 også fra Yordingborg. Det forbydes
gejstlige, fogeder og b0nder i NJylland at k0be
okser, og efterårsdrivningen til Ribe og Kolding
begra:nses til 150 dyr hvert sted. Srerlig mange kom
fra Yendsyssel og Thy, og 1516 blev der lagt told
på dem , for at disse landsdele ikke skulle blive helt
blottet for kvreg. Fra 1521 måtte udenlandske k0bmrend ikke k0be op i landsbyer, klostre, herregårde og prrestegårde, okserne skulle f0rst f0res til
k0bstrederne.
Året efter og 1551 kom forbud mod udf0rsel af
yngre halvfede eller magre stude, de såkaldte grresstude (i foderknappe år blev der dog givet dispensation), og de måtte kun srelges i Ribe »på rette
markedsdag for guld, purt s0lv eller klrede, ikke
for andre varer«. Byen fik således monopol på udforsel fra Jylland, studene samledes i Foldingbro
og blev derfra drevet til fortoldning i Ribe. Hensigten var, at salget af fedede stude skulle give landet
en st0rre fortjeneste. De fleste var imidlertid ikke

slagtefrerdige for de havde vreret på grresgange i
marsken, Holsten eller Holland.
For at hindre, at det vigtige br0dkorn blev brugt til
opfodringen, udstedte Frederik I 1524 den forordning, at ingen provst , prrest , foged eller bonde måtte k0be flere stude end han kunne fodre med egne
afgr0der. De måtte ikke srelges til fremmede opk0bere, kun til »borgere, k0bmrend , rigets indbyggere og ingen anden«. Staldfedningen skulle vrere et
privilegium for de store gårde, srerlig kronens ladegårde, og b0nderne der afhrende deres nu begrrensede opdrret af grresstude, ofte til trykkede priser.
1536 ansloges, at udf0rslen var vokset til ca.
30.000. Kvregmarkedet i Wedel ved Hamborg fik
o. 1550-1625 også stor betydning for den danske
eksport. I 1540'rne varder 200-400 dyr i middelstore flokke, om efteråret forekom flokke med op til
900 dyr. Alene gennem Haderslev blev der i ti måneder af 1539 drevet 12.500 stude (3), 1545-49 f0rtes mellem 33.000 og 39.000 forbi Gottorp i SSlesvig. Hele perioden indtil 1590 var eksporten jrevnt
stigende, og den nåede o. 1600 op på 50.-70.000,
hvoraf st0rsteparten gik til Holland. Men 0ernes
studehold var i aftagende, således fandtes der 1552
kun få fynske gårde med opdrret.
Efter en forordning af 1575 måtte kun kronen og
adelen k0be stude hos b0nderne, alle andre skulle
k0be dem på k0bstadsmarkederne, det gjaldt både
fede og magre. Ribe klagede og fik 1576 en srerstilling: borgerne måtte k0be til slagtning, men ikke
til staldfodring; samme år ophrevedes forbudet.
Herregårdene kunne langtfra aftage alle b0ndernes ungstude. Det resulterede i, at »uberettigede
på f0degårde, prrestegårde og store b0ndergårde
opk0bte b0ndernes 0vrige stude under foregivende
af, at det var til en staldgård, og bragte dem hemmeligt over grrensen til Holsten. Ved nattetid listede man kvreget over Kongeåen på visse steder, som
var belejlige dertil« (4).
Der blev udsmuglet stude i stor stil også for at
slippe for tolden. I begrundelsen for et strengt forbud 1571 mod smugleriet hedder det: kongen har
til sin forbavselse h0rt, at nogle drister sig til at
udf0re 0ksne »på usredvanlige steder, over åer og
andetsteds mellem vor k0bstad og Grindsted bro«.
En k0bmand blev 1574 grebet på fersk gerning
med en drift stude mellem Kolding og Skodborghus og f0rt til Koldinghus. Frederik Il beordrede
lensmanden til uden nåde at eksekutere d0dsdommen og »straks at lade rejse en dobbelt galge på
samme sted, hvor gerningen har tildraget sig, andre til afsky, og på galgen lade slå et oksehoved
med hornene«.
Christian IV interesserede sig meget for studehandelen, som jo skaffede hårdt tiltrrengt fremmed va85

