Antallet var 1903 helt nede på 37.500 eller kun 2 %
af kvregbesretningerne. 1914 optaltes 68.400 men
under verdenskrigen voksede bestanden til 81.600 i
1918. 1928 var studeholdet faldet til 76.500, fra
1939 lå det mellem 38.000 (1950) og 85.000 (1963),
langt st0rsteparten i det vestlige og sydlige Jylland.
»Koprangerne f0rer årligt en mrengde k0er fra Jylland hertil [Sjrelland], som opk0bes af herregårdene og andre landmrend, da de er st0rre og giver
mere mrelk. Fra Holsten kommer også meget
kvreg, det s0ges isrer af brrendevinsbrrendere og 01bryggere i k0bstrederne , da de med drank og mask
giver rigelig mrelk« (1803; 34a).
Efterhånden som de st0rre gårde på 0erne gik fra
studehold til malkekvreg, blev stadig flere jyske k0er og stude sendt til K0benhavn - nogle sejlet Århus-Kalundborg eller direkte fra Kolding og Vendsyssel, andre drevet over Fyn og Sjrelland.
»Det var en hel lille begivenhed for landsbyens
beboere, når en sådan drift kvreg omringet af 4-5
drivere, hver med en lang pisk i hånden, kom marcherende ind i byen og gjorde holdt ... K0erne fik
hurtig respekt for drivernes piske og holdt desuden
en slags indbyrdes justits i flokken. Vrerre var det
med tyrene. De blev også drevet i 10se flokke , men
der blev taget srerlige forholdsregler mod de mest
ondskabsfulde. De blev »nikkede« med et stykke
reb fra hovedet ned til det ene forben, eller man
bandt et brret for 0jnene, så de ikke kunne se fremad«. Når k0erne kom til K0benhavn blev de indsat
i bryggernes og brrendevinsbrrendernes stalde og
fodret med mask og brerme eller »sp01«, hvorfor de
kaldtes sp0lek0er, derfra blev de solgt til slagtere i
byen (35). Fra NSjrelland blev 4-årige stude drevet
til hovedstaden og solgt til slagtere, der eksporterede dem til England (o. 1850; 36).
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OKSER SOM TRA::KDYR

Middelalderens trrekkraft var oftest stude og k0er.
Det er dem og ikke hestene, som har udf0rt langt
det meste arbejde her i landet. I et dyrerim skrevet
o. 1460 hedder det om plovstuden (1):
De kalder mig Blis og dertil Drage [stribet kreatur]
til plov og harve (de) mig sprende,
den tilriggede ko hun er min mage,
fuldvel da kender jeg hende.
Der var lagt et trrekåg på oksens nakke, mens heste
trak i selet0j.
Det fremgår af inventarlister og kancelliregistranter, at studen indtil 1600-t var det vigtigste trrekdyr
i landbruget. Der blev sprendt fire til otte stude for
den store, klodsede hjulplov. Hovedgården Salt0
havde 1486 fem plovstude, 6 ungstude, en tyr og 18
k0er, i 1601 tolv plovstude, en tyr og 20 k0er plus
opdrret (2). Kokkedals besretning var 1492: 16
plov0ksne, 2 tyre, 37 k0er og kvier, 5 ungstude, 9
kalve, 7 unge kreaturer, 84 får og lam, 11 vognheste, en grå hest og 6 fol, 20 vilde 0g og 40 svin. 1495
fandtes på Agård 22 plovstude, 8 0ksne, 2 tyre, 56
k0er og kvier, 17 kalve, 82 andre stk. kvreg og syv
arbejdsheste; 1511 holdt Gisselfeldt 26 plovstude,
to andre stude, 27 k0er, 7 arbejdsheste og 2 foler
(3).
»Studen er for hedebonden nresten, hvad kamelen
er for 0rkenen. Det er et n0jsomt og et udholdende dyr. Det kan få sin fode i de mange krer og
gr0nner, som Vestjylland er rig på, og kan i n0dsfald tage til takke med en portion lyng af og til«
(1887; 4). Studene var vestjydens krereste eje; kom
der fremmede modtoges de ofte med: »Har I set
mine stude«, og man gik straks i marken for n0je
at unders0ge og vurdere hver enkelt stud (5).
De indkaldte tyskere, som o. 1760 bosatte sig på
Alheden mellem Karup og Randb01 , pl0jede og
k0rte nresten udelukkende med stude. Man har
ment, at de lrerte jyderne at bruge stude som trrekdyr i stedet for heste, men det betvivles af St. St.
Blicher. Den forste tid brugte tyskerne pandeåg,
men de udskiftede det snart med danskernes bedre
bringesele eller stavt0j, »hvilken omstrendighed tydeligt peger på en tidligere brug af trrekstude i Jylland« (6). Selv hvor man havde heste blev stude i
stor udstrrekning brugt som trrekdyr; de solgtes
derfor altid parvis så de passede godt sammen i
st0rrelse og farve.
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Amtsbeskrivelser 1826-44
Ringk0bing amt: »I hedeegnene ... bruges stude
ganske almindeligt både for plov og vogn«, på gårdene ofte sammen med heste; nresten alle herregårde har stude til markarbejdet og kan således
n0jes med 8 heste i stedet for 12 (7). Vejle amt: I
de vestlige egne »finder man sjreldent en bonde,
der kun holder heste ... store b0ndergårde har 4
eller 5 arbejdsstude samt to små heste, de mindre
gärde holder ingen heste, men alene stude«; 0stpå
kendes plovstude nreppe af navn (8). Randers amt:
Adskillige herregårde har et eller to par arbejdsstude til k0rsler og markarbejde, de sprendes for
mergelvogne og stenslreder, sjreldent for m0gvogne; »tjenestefolkenes trevenhed [uvilje] er vist for
en del årsagen til, at stude ikke hyppigere bruges
som arbejdsdyr« (9). Århus amt: Der anvendes
meget få stude til markarbejde, en undtagelse er
herregården Favrskov (10). Vibort amt: »Nogle
sprender en ko og en stud sammen, andre to k0er
... enkelte boelsmrend eller mindre gårdmrend parrer en hest med en stud, men hvis studen er meget
hidsig og besten meget doven bliver det altid en
mesalliance. Endelig findes den variation at bruge
stude forrest og heste bagved, når gr0njord skal
brydes eller anden svrer jord pl0jes« (6). Ålborg
amt: De fleste b0ndergårde har fire arbejdsstude
og to heste. »lndtil for få år siden var det at se
kvreget for en vogn noget, man nok havde h0rt tale
om fra andre egne, men her trenkte på med en slags
ringeagt. Vestjyden er ve! selv langsom i sine bevregelser, men at gå og slentre efter eller lade sig
trrekke af et par stude eller k0er, dertil f0lte han sig
for meget. I det sidste tiår er det blevet meget
almindeligt, isrer i det sydlige Thy, hvor i enkelte
sogne nresten enhver husmand har flere k0er,
hvormed han pl0jer, harver og forretter alle sine
k0rsler« (11). Hj0rring amt: Arbejdsk0er er mest
almindelige i 1\rersted sogn, hvor de holdes af aJle
husmrend, »bos gårdmrend ser man dem ikke, og
det er meget usredvanligt, at to gårdmrend i Hj0rmested sogn arbejder med frekreaturer« (12). Maribo amt: »Stude er i en årrrekke anskaffet og brugt
til arbejde på Lolland«; nu bruges der kun stude på
tre af grevskabet Hardenberg-Reventlows hovedgårde, »de slreber sten og k0rer g0dning, men deres vresentlige arbejde er at trrekke plov; andre
bruger ikke stude« (13).
Sindinggård (400 tdr. land) ved Avlum drives med
6 stude og 6 arbejdsheste (1812). »At pl0je med
stude er ikke brugeligt i Sjrelland, hvor meget det
end var at 0nske«. Mellem Prrest0 og Nrestved har
mange b0nder et par små stude, som sprendes for
ploven, »enten med et par heste foran eller et par
heste for og bag og studene i midten« (1803) (14).
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Den dårlige beskaffenhed af datidens agre, enge,
moser og veje gjorde studen til et for landbruget
bedre egnet trrekdyr end hesten. På bl0d bund,
hvor sidstnrevnte blev siddende fast, »reltede« studene sig igennem. Man brugte stude til indbjrergningen af h0, kom , t0rv og brrendsel, udk0rsel af
g0dning m.mm. Heden blev opdyrket med de slidsomme stude; sindigt trak de ploven gennem den
stive og stenede jord. Om sommeren havde de en
tilb0jelighed til at bisse i varmt vejr, derfor brugte
man dem helst i dagens f0rste og sidste k0lige timer (15).
I Kongenshus ved Frederiks boede o. 1850 et regtepar, som fik en ko og en gammel trreplov. »Han
sprendte sig selv og koen for ploven og lod konen
k0re det ejendommelige forspand. Et andet sted,
hvor konen var den strerkeste, var det hende og
koen, der måtte trrekke ploven« (16). Man brugte
en stud til at relte ler og trrede avner af byg; der
stod en parat med spand eller skovl, når studen
lettede halen (17). I jyske hedeegne trerskede man
med stude: de trådte krememe ud af kornet (18).
For hundrede år siden blev den strerke btl (s. 00)
meget brugt som trrekdyr i Vendsyssels tret bebyggede egne; de mere spinkle stude blev foretrukket
i de tyndere befolkede sogne. De gik noget hurtigere og egnede sig bedst til lange k0rsler. »Man
kunne på lang afstand se, om det var en b01 eller en
stud, en mand havde for, studene havde !ange tynde horn, en relativt slank krop og hurtig gang,
mens b0lene havde korte tykke horn, var kraftigere bygget og havde langsommere bevregelser« (19).
Med et par gode stude var både husmand og bonde
godt omend langsomt k0rende; allerede Peder Syv
(1600-t) kendte ordsproget: den mand kommer også frem, som ager med stude (Peder Laale o. 1350:
den kommer også frem, som ager med okser); og
man sagde i VJylland: to gode stude er altid bedre
end en ringe hest (20). Men »mange steder syntes
tjenestekarlen, at det var en skam både for barn og
hans husbond, at man skulle se ham komme agende hen ad vejen med stude for, thi han er rerekrer,
og det er åbenbart med en langt st0rre selvf0lelse
han ser ned for sig, når han har heste for sin vogn«
(1853; 21).
Det var i Jylland meget almindeligt at k0be et par
småstude og bruge dem som trrekkraft indtil de 6-8
år gamle blev slagtet, solgt til opfedning eller ombyttet med et andet par ungstude. Forskellen i vrerdi fik man udbetalt som nresten ren fortjeneste,
»det var den st0rste ärlige indtregt bonden havde i
årets l0b« (22), sml. nedenfor.

I 1700- og 1800-tallets land0konomiske skrifter argumenteres ofte for og imod stude og k0er som

trrekkraft sammenlignet med heste. Udover de i
det ovenstående nrevnte fordele anf0res:
Oksen koster mindre i indk!ilb end en hest; den er
lettere at lregge til og fodre, og beh0ver mindre
r0gt. Selet0jet er enklere og bilHgere, der spares
smed og hestesko ; med alderen taber arbejdsoksen
ikke sin vrerdi som hesten, men kan fedes til slagtning og indbringe mere end k0bsprisen. Den arbejder mere jrevnt og stadigt, får frerre sygdomme,
kommer ikke så let til skade, og sker det kan den
slagtes og spises. Studen giver mere g0dning, og
denne har som regel st0rre vrerdi (23).
Hvor jorden ikke er for svrer, kan fire stude på seks
dage pl0je lige så meget som fire heste i fire dage
(14); »vi ved nok, at mangen en bonde pl0jer med
seks, ja otte vi havde nrer sagt heste, nej! usle krikker«. Studene trrekker en helt ret og jrevn fure,
hvad heste sjreldent g!ilr, og de trykker ikke jorden
så meget; i samme dybde går ploven gennem h0je
og lave, hårde og bl0de steder; hesten har ikke
krrefter til at trrekke så stadigt og må ofte puste ud
{24).
Men »bonden holder brugen af dem i stedet for
heste for vanrerende. Husbonden vil n0dig k0be
dem , og tjenestekarlen, der sredvanligt har en god
del ambition, vil på ingen måde vise sig med en
sådan befordring« (25).
»Der gives egne i Danmark , hvor synet af et spand
stude vrekker forbavselse og latter, og mange kan
slet ikke indse, hvorledes dette trrege , tunge dyr
kan trrede i hestens sted. Men at det går herligt an
ser vi navnlig i Vestjyllands egne. Her finder vi, at
de fleste mindre gårde drives alene med studekraft, ja endog bruges til rejser på flere mil« (26'.
»Det var 0nskeligt, at enhver, der selv kan folge
med plov og vogn , ville bruge stude, da det er
unregteligt , at den mand som arbejder med stude
går frem , mens den som driver med heste som oftest må gå tilbage«. En 6-årig arbejdsokse har stadig sin vrerdi, »hvorimod den, der k0ber gamle heste, ser den ene efter den anden styrte og går således mere og mere tilbage, indtil gamle heste har
drevet ham fra hus og hjem, som han sikkert var
blevet i besiddelse af, hvis han havde holdt sig til
stude« (8).
»På en halv snes t!ilnder land er der ikke arbejde
nok til et par heste. De skal da , som det hedder,
tjene f0den ved rejser, men derved fors0mmer
husmanden let sit eget, spilder g0dning på landevejen og vrennes ikke sjreldent til drik , spil o.lign.
Når han derimod holdt to k0er kunne han med
dem drive sin jord, altid blive hjemme og passe
den, få mere og bedre g0dning til den , avle mere
sred og få mere indtregt af sine k!iler. - Bruges koen
med forstand, dvs. at den efter at have arbejdet

nogle timer sprendes fra og gives tid til at fortrere
og dr0vtygge et foder for den alter sprendes i åget,
vil man i arbejdstiden kun spore en ringe formindskelse af mrelken. Den drregtige hoppe arbejder
som oftest lige til dagen for den foler og sprendes
igen i selen få dage efter uden at tabe evnen til at
ernrere sit fol. Den flittige daglejerkone arbejder i
den travle h!ilst fra solens opgang til dens nedgang
og ernrerer dog lige så rundeligt sit barn som den
dovne amme, der i lad 0rkesl0shed ruger i kakkelovnskrogen. - Et mrerkeligt eksempel på, at også
k0er fordelagtigt kan benyttes som trrekdyr, haves
i Borris, hvor en mand med 6 k0er forretter alt sit
k0rende arbejde, ja bruger dem endog til at hjemk0re en ikke ubetydelig mrengde h0r fra sine enge,
som ligger over en mil fra hans boprel« {28).
Som ulemper nrevnes:
Oksen arbejder meget langsommere end hesten,
omtrent i forholdet 1:3. Hvor arbejdet skal gå hurtigt , f.eks. under harvning, kan med fire heste udrettes lige så meget som med tolv stude; de kan om
vinteren ikke bruges til k0rsel i glat f0re (23). To
plove med heste udretter det samme som tre plove
med stude; en hest kan bruges 12-16 år, studen kun
den halve tid (29). Fire stude for ploven krrever en
ekstra k0resvend; med tre heste k0rer plovmanden
selv. Imens et par heste for vogn henter to lres h!il
eller t!ilrv, har studene kun hentet et, der skal altså
bruges to vogne med stude og en k0rekarl mere.
Heste kan ikke undvreres til k!ilrsel til k0bstaden,
til havet efter fisk, til kongerejser og ved mange
andre lejligheder {1812; 30).
Et gammelt ord sagde: den som pl0jer med stude
og h!ilster med drenge, hans avling står lrenge ude
{31).
»Når det i sredetiden truer med regn kan man hurtigere blive frerdig med et arbejde ved hjrelp af
heste. Også i h!ilsten, når det ser ud til regn , kan
man i en hast k0re mere sred hjem med heste end
med stude. Den landmand, som kun bruger stude
til sin gårddrift, kan når markarbejderne h0rer op
ikke skaffe sig den forn0jelse at bes0ge venner
hverken ved at k0re eller ride, thi 1. dette er ikke
brugeligt, 2. der kan indtrreffe tilfrelde, hvor man
ikke alle vegne kan komme igennem med stude ,
f.eks. i dyb sne, vedholdende regn og på dårlige
veje; 3. man kommer langsommere afsted, der
spildes altså mere tid og medgår flere omkostninger; 4. ved at holde heste kan man når en i familien eller huset pludselig bliver meget syg hurtigere
med heste få hentet en lrege, ligesom det i ildebrand er vigtigt at kunne skaffe de n0dvendige
spr0jter tilveje i en fart« (1800; 32).
»Sp0rger en jyde ; 'Hvorfor pl0jer I beboere af
Prrest!il amt ikke med stude?' så vil vi efter sjrel93

landske principper svare: af samme grund som vi
ikke sprender hunde for vore slreder og kun såre
n0digt sprender os selv for en trilleb0r, fordi vi til
alt sådant holder heste. At bruge malkek0er til at
trrekke er omtrent som at udnrevne damer til officerer; kreaturer b0r lige så lidt som mennesker
have for mange forskellige professioner« {33) .
LITTERATUR: (1) 90 77; (2) 398 9,583; (3) 260
247; (4) 221 1.2, 418; (5) 452 112; (6) 65 79f; (7)
256b 121; (8) 122 77f; (9) 256 69; {10) 83 24,38 sml.
26; (11) 107 319f; (12) 86 136; (13) 254 90; (14) 44c
3, 93; 442,420 sml. 2571813,193-96; (15) 466 246;
(16) 259b 1,101; (17) 360; (18) 7640 35; {19) 172 4,
96; {20) 676 160; 439 400; 178b 3,618; {21) 452 84;
{22) 662 1, 80f; 466 246f; (23) 544 410f; 736 325;
{24) 32 1,1780,7,11; (25) 44 2,420f; (26) 145
2,1837,41f; (27) 271 24,1930,147; {28) 145 3,1839,
103 sml. 262b 42f; (29) 720 1982,103f~ (30) 44c 3,
94; {31) 676 2,6; {32) 445 8,1800,89f,101; (33) 436
133.
Rli!GT OG PLEJE

Det sidste hundrede år fik husdyrene oftest en god
behandling, de fleste gårdmrend tålte ikke, at man
slog og på anden måde mishandlede dyrene.
Kalve, grise og f01 var familiens kreledregger. Man
måtte aldrig narre en ko, f.eks. byde den en tot
grres og så alligevel ikke give den det, for så b10dte
dens hjerte (Falster; 1). Da en tjenestepige skiftede plads var det sidste hun gjorde at skrere en rundentom br0d, som hun gav den kalv hun havde
passet fra lille og holdt srerlig meget af (2).
De midt- og vestjyske hyrdedrenge havde 0ge- eller krelenavne til alle k0er, stude og får ; de blev
opkaldt efter farven, pletter, kropsfejl o.a. srerprreg, efter en tidligere ejer eller hvor de kom fra
(3). »B0nderne på landet nrevner deres k0er og
stude med sådanne navne, som deres farve er til.
De hvide i tysken kaldes skjoldede, de hvide i hovedet: hjelmede; hvide på ryggen: dragede; hvide
over lrenderne: lrendede; hvide tvrers over kroppen: ringede; de kullede er sorte, og blakkede kaldes således efter farven« {1741; 4).
Sine steder i Jylland lå stalden i stuehuset, så k0er
og folk gik ud og ind af husets frellesd0r (5). Det
fortrelles om en gård i Hj0lund MJylland , at der i
opholdsstuen stod to senge; pigerne sov i den ene
seng, den anden blev brugt som kalvebås , og efterhånden som str0else og g0dning hobede sig op,
kom kalvene til at ligge lige så h0jt som pigerne
(6). En husmand på Eskrer hede i Vendsyssel havde sin so og to radmagre k0er i stuen når vinteren
blev streng (7). En fynsk forpagter var så glad for
en srerlig smuk ko, at han beholdt den lrenge efter
at den var udmalket (8).
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»Hvor finder man et husdyr, der har det forhold til
familien som husmandskoen? B0rnene lader den
grresse på de gr0nne vejkanter en hel fjerdingvej
om det skal vrere. Konen tager t0jret på armen og
bindehosen mellem hrenderne og går langt til afsides steder, hvor koen har fäet lov at gnave lidt på
et dige. Alt drejer sig om den, hele familien samler
sammen til koen. Hvis det passer koen at gå meget
langsomt må man rette sig efter den, vil den hurtigt
afsted må man f0je den , får den lyst til en bid af
bondens kl0ver var det dog synd at nregte den det.
Om aftenen, når den ved solfaldstid trrekkes hjem,
er den så tyk og trind at den knap kan skrreve
afsted. Og koen tager det hete som en selvf0lge,
som vidste den , at den er midtpunktet i tilvrerelsen.
Giver koen derimod indtryk af, at den ikke befinder sig vel, så synker hum0ret hos hete familien.
B0rn og forreldre må jrevnligt se tilden , beklage og
klappe den. Og naturligvis er der stor sprending i
hjemmet, når den skal krelve. De udfolder en omhu for koen som var det et menneske det gjaldt.
Når den vänder sig står familien rengstelig og medf0lende ved bossekoen. De taler tr0stende til den
som til en levende medskabning - og det er det
også«. Johan Skjoldborg (9).
Så lrenge man ikke var motiveret for at 0ge produktionen af mrelk, var kvregets funktion om vinteren nrermest kun at omsrette h0 og halm til g0dning. Indtregten af kreaturholdet var i h0j grad afhrengig af en god eller dårlig grresning og h0sten
betinget af den animalske g0dningsmrengde - »vejen til laden går gennem stalden« (10). Nu har vi
fået k0erne i sm0rmosen {eller: i sm0rtoften), sagde man om sommeren, når de malkede godt (11).
»Man kan uden overdrivelse påstå, at landmrendene for de nuvrerende lette afsretningsforhold vresentlig holdt deres besretning for g0dningens
skyld« {12). Men man var inde i en ond cirkel: om
vinteren fik kvreget for lidt at rede og kun h0 og
halm ; dette gav til markerne en lille m0dding med
ringe g0dningsvrerdi; den lille afgr0de bevirkede,
at man ikke kunne udvide besretningen og fodre
den bedre, osv.
Varme sommerdage blev k0erne meget plaget af
oksebremser og begyndte at bisse. »Tunge , sindige
k0er l0ftede halen, tumlede rundt i t0jrslaget, og
det endte tit med , at prelen blev revet op eller t0jret sprrengt, så koen kom stormende hjemefter
gennem korn- og roemarker, unde rtiden med mrelken spr0jtende fra det fy ldte yver; og hvis der anvendtes hovedreb med det venstre 0re blodigt og
forrevet. Man kan let forestille sig, at en sådan
nerv0s ophidselse og ansprending indvirkede på dy-

renes velbefindende og mrelkeydelse. Det kunne
hrende, at hele rrekken bissede inden man kunne få
dem hjem på skikkelig vis ... Når man om vinteren
lod hånden glide hen over ryggen på dem ff/Jltes
alle knopperne, hvor det nreste års plage skulJe
komme fra , hvis ikke larverne blev tilintetgjort, og
det var man meget ligegyldig og forsf/Jmmelig med«
(13).
Af ca. 5.600 oksehuder behandlet på et garveri i
årene 1900-04 var 24 % gennemhullede af bremselarver. Det samJede tab blev 1906 anslået til årlig
5.5 millioner kr., 1920 til 20 mio. kr. Ved lov af 8/3
1923 og 14/3 1931 blev det påbudt at trreffe offentlige foranstaltninger til oksebremsens udryddelse,
og den anses nu for udryddet her i landet.
Ikke alle var klar over sammenhrengen med insektet. »Når kf/Jerne bisser, sf/Jger de som bekendt efter steder, hvor der er vand, og bliver da rolige«;
man mente at klovene kl11Jede , fordi der var orm i
dem, og at klf/Jen forsvandt når de kom under vand
(SFyn; 14).
K0erne blev om sommeren malket tre, om vinteren to gange daglig (15). De frerreste landmrend
havde lrert at malke, det var kvindernes arbejde,
ligeså at fodre og slagte kalvene. Blev der sunget
under malkningen lod koen mere mrelk str0mme til
yveret - »far betalte pigerne for at synge den !ange
strassborgervise og andre [sange] mens de malkede
(16). Bagefter skulle hrenderne vaskes for man tog
på ild (brugte ildklemmen), ellers kom der bylder
og udslret på patteme (Bornholm; 17), sml. s. 105f.
Det hed sig, at k0erne malkede gennem hornene,
og derfor måtte der hverken på stald eller i mark
vrere bundet et tf/Jjr om hornene, for det standsede
mrelken (0Jylland; 18), sml. s. 123.
Efter h0st gik k0erne l0se - i a!vred; det gode smf/Jr
fra denne periode blev brugt om vinteren, i h0jtiderne og når der kom grester (K0geegnen; 19).
Man sf/Jrgede for, at kf/Jerne krelvede om foråret når
de skulle på grres. Om vinteren stod de fleste k0er
golde eller sene, dvs. gav ingen mrelk (20). Ville en
ko ikke blive sen skulle den malkes på jorden , men
ellers måtte man a ldrig g0re det, Leks. hvis en
patte malkede blod, så hf/Jrte koen op med at give
mrelk (20), sml. s. 100.
Til langt ind i 1800-t var stalden og dyrenes rf/Jgt og
pleje meget dårlig. »Kreaturernes r0gt må man beklage og miskende hos b0nderne ... Årsagen er
deres ligegyldighed i at gå og tilse dem ret og tilbf/Jrligt, thi orden og renhed , redet og foderet agter
de lidet på. Deres kreaturer ligger slet, ofte i snavs
og g0dning. De ser ikke på, om krybben er besudlet eller ej. De agter ikke på, om foderet er rent,

muggent eller vådt, de giver det ikke i tide, men
stopper krybbeme eller hrekkene med dårlig skäret
eller uskåret foder, så kreaturerne tiJsidst må rede
af sult. De piner deres kreaturer for lrenge ude om
efteråret og tager dem for tidligt ud igen om foråret. Derfor har mange bf/Jnder dårlige og magre
heste, svrekkede kf/Jer og syge og skrf/Jbelige får,
som ellers skulle vrere b0ndernes bedste rigdom«
(MSjrelland 1791; 21).
Om forholdene på Fyn skrives 1843 (22):
»Kvregets rf/Jgt har aJtid spillet en underordnet rolie
hos den fynske agerdyrker; den simple klasse anser
det endnu ligesom en skam at beskreftige sig med
kvregets rf/Jgt. Ved fodringen anser man det i almindelighed for nok, når der om sommeren er så meget grres, at kf/Jerne kan holdes rolige i marken, og
om vinteren, når man kan give så meget langt strå
og simpelt hf/J, at man ikke behf/Jver at rejse k11Jerne
om foråret, og det var dog tilfreldet indtil for få år
siden. Kvreget på Fyn må ofte gå ude dag og nat,
mange steder indtil frosten har stivnet jorden, og
da k11Jeme tvinges til at rede det med rim belagte
grres, og dagligt i oktober og november lider ondt
af kulde og regn, står de vinteren over uden ret at
komme til kr.efter igen med det simple foder der
bydes, og f0rst på grres i foråret kommer de atter til
huld. - Kvreget vandes aldrig i stalden, men drives
til damme , hvor det ofte må drikke vand, der er
mudret. Staldene er i almindelighed lave og mf/Jrke, den eneste lysning kommer fra åbne hulJer i
muren , der tillige gf/Jr stalden kold og fuld at trrek.
Over k0erne er h0loftet ikke belagt med ler eller
brredder, så h0fr11Jet falder på kvreget og sretter sig
fast i hårene , og det strigles aldrfg«.
Fra Bornholm oplyses det 1804, at b11Jnderne behandler deres kreaturer meget hårdt, de fleste må
fra tidligt forår og tiJ vinterens ankomst selv finde
ff/Jden på marken , ligge i slud, regn og kulde på
fugtige steder under åben himmel, f0r de tages i
hus (23).
Et rim fra 1670 l0d (24); »Når kyndelmisse knude
(2. februar] · sin pose ryste vil · skal du til kvreg og
stude · halvt foder have still (stadigvrek]« - men
sjreldent havde man på det tidspunkt brugt kun
halvdelen af foderet, og frejdigt erkJrerede b0nderne i Randers amt: »Ff/Jr jul skylder vi ikke hf/Jvederne noget, efter kyndelmisse har de ikke noget af
fordre« (25). Om bonden på Vorbasse-egnen hedder det 1756: hans kreaturer må om vinteren emrere sig af den stedsegrf/Jnne lyng og drives nresten
daglig ud, sk0nt de må gå i sne til knreene (26).
På en gård under Frijsenborg gods havde kvreg og
heste sidst på vinteren redt den liJle h0st , og de blev
radmagre jaget ud i en nrerliggende skov, selv om
det frf/Js hårdt og der lå et tykt lag sne. Undervejs
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