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Charolais avler Laurits 

Gellert har været i 

Frankrig hele 26 gange. 

Ikke på ferie, men altid i 

forbindelse med et stort 

dyrskue. Og jo, de fran-

ske Charolais avlere ken-

der skam deres danske 

kollega og kommer altid 

og hilser hjerteligt. Lau-

rits tager udelukkende af sted for at studere Cha-

rolais i racens hjemland og altid sammen med et 

par kollegaer.  

Han taler ikke franskmændenes smukke sprog, 

men kommunikerer godt nok til gennem årene at 

have købt og importeret 20 Charolais dyr – først 

og fremmest til den store, danske, verdensom-

spændende virksomhed Ecco Sko A/S, der indtil 

for to år siden havde Charolais på Ecco Avlsgård. 

Her var Laurits Gellert bestyrer i næsten 39 år, fra 

1978 til 2017.  

Laurits forstår sig på dyrs kvalitet – og kvalitet ko-

ster. Hvad enten det er Charolais dyr eller Ecco 

sko. Importdyrene var til rigtig gode penge. Nogle 

gange til rigtig, rigtig gode penge. Gode penge for 

de franske avlere, forstås.  

Men Laurits Gellert har også importeret dyr til sig 

selv. Også til gode penge! En af hans seneste im-

porter var en kviekalv, Judee, der efter nu at have 

kælvet tre gange netop har vundet titlen som 

Miss World 2018 inden for hundyr af Charolais – 

Champion of the World. 

Som den stolte ejer af Miss World er Laurits Gel-

lert inviteret til Canada i november 2019 for at 

blive hædret i forbindelse med et stort dyrskue i 

byen Edmonton i staten Alberta. Invitationen 

gælder fem dage med alt betalt, fly og hotel. En 

stor oplevelse venter forude… 

Det var i august 2014. Igen var Laurits Gellert og 

et par danske kollegaer et smut i Frankrig for at 

se på Charolais. Det gjaldt skuet i Magny-Cours. 

Som så ofte før tog Laurits på besøg hos den 

kendte avler, Jean Christian Raymond, der har en 

fin avlsbesætning på cirka 100 køer. Tidligere 

havde Laurits her købt gode dyr til Ecco Charolais. 

Det var egentligt ikke planen, at han denne gang 

skulle købe noget, bare se.  

Ecco havde besluttet, at deres besætning skulle 

afvikles, så Laurits gik og gjorde sig overvejelser 

om egen fremtid. 

Starten på Judee-eventyret i Danmark  

Hos Jean Christian Raymond fik han øje på en 

cirka otte måneder gammel kviekalv, Judee. Næh, 

den var bestemt ikke til salg. I øvrigt tilhørte den 

Jean Christians datter. Sagde han! Det endte alli-

gevel med, at Jean Christian kom op med en pris 

for kalven. En høj pris, der nok kunne få de fleste 
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til at ryste på hånden. Heldigvis havde Laurits’ 

danske aktier dengang en høj kurs, så han kom 

med et godt tilbud. Lidt lavere, men stadig en høj 

pris.  

Danskerne tog tilbage til hotellet. Hele natten 

kørte denne fantastisk kviekalv rundt i Laurits’ 

underbevidsthed. Han kunne bare ikke glemme 

den. På skuet den følgende dag mødte han natur-

ligvis Jean Christian, og handelen var hurtigt af-

sluttet. Købsprisen var lige under 100.000 kroner, 

og Laurits Gellert var nu den lykkelige ejer af 

Judee.  

Da handelen var på plads, sagde Jean Christian 

Raymond: Denne kalv er en vinder. Det skulle vise 

sig at holde stik. 

Hjemme i Danmark var Laurits Gellert ikke ved 

vejs ende med at afvikle ansættelsen hos Ecco. 

Han havde dog købt sin nuværende ejendom på 

sydspidsen af Mors, nabo til Jan Larsen, Hanses-

gård Charolais. Efter karantænen fik Judee op-

hold hos Jan Larsen, indtil Laurits Gellert flyttede 

til Mors i maj 2017. 

 

Dette foto blev sendt til konkurrencen om Europas og ver-
dens bedste. Personerne er fra venstre: Laurits Gellert, den 
franske dommer på Landsskuet 2018, Didier Pierre, Kristoffer 
Kristensen, Alberte Kristensen. Foto: Helle Brødbæk. 

Judee har stort set gjort rent bord  

Judee fik sin anden kalv i november 2017, en 

kviekalv, Judee-g, efter den franske tyr Major, en 

efterhånden ældre avlsmatador, som for år til-

bage blev brugt en del i Danmark. Parret fik deres 

udstillingsdebut på Thisted Dyrskue 2018 med 24 

point og ærespræmie. 

Parret var tilmeldt Landsskuet samme år. Her pe-

gede den franske dommer, Didier Pierre, på 

Judee som Charolais udstillingens bedste ko og 

bedste hundyr, 24 point og ærespræmie. Dom-

meren havde lutter lovord tilovers for Judee.  

På Landsskuets sidste dag skulle Judee med kalv 

deltage i Interbreed konkurrencen. Det blev no-

get af et tilløbsstykke med masser af medlevende 

publikum. En spændende konkurrence med hun-

dyr fra 13 forskellige racer, alle sammen vindere 

inden for deres respektive race.  

Dommerpanelet foretog en første udskilning, 

hvorefter fem gik videre i konkurrencen, herun-

der Judee. Efter anden udskilning var der tre til-

bage, Judee samt to kvier af henholdsvis Hereford 

og Simmental.  

 

Kviekalven Judee-g fra november 2017 var med i det vin-

dende team. Far er den franske tyr, Major. 

Dommerne lagde ikke skjul på, at den endelige 

rangering var et yderst tæt kapløb, og at det var 

detaljer, der i sidste ende betød, at Hereford løb 

med sejren, Simmental blev nummer to, mens 

Judee fik en fornem tredjeplads. 

The Winner Takes It All 

Herefordkvien fik bånd og hæder. Det vrimlede 

med fotografer i ringen. Helle Brødbæk, gift med 

tidligere formand for Danmarks Charolaisfor-

ening, Karsten Brødbæk, var der også og tog et 

billede af Judee og hendes kalv, da de anstændigt 

var stillet op. Billedet blev indsendt til den årlige 

konkurrence om at blive Europas bedste Charo-

lais hundyr, vurderet alene på fotos. Vinderen her 

går så videre til kampen om titlen som verdens 

bedste, i konkurrence med tilsvarende vindere fra 

Sydamerika, Asien/Afrika og Nordamerika. Dette 

er finalen over alle finaler. 

Der er udpeget et dommerpanel, som bedømmer 

de deltagende dyr fra i alt 77 lande. 



 

Først blev Judee Miss Europa, og så slog hun de 

tre andre finalister, så hun nu står som Verdens-

mester 2018 – Miss World, Champion of the 

World. 

 

Laurits Gellert er måske ikke ”den største”; men han er heller 
ikke en lille mand. Derimod er Judee en stor ko.  

I første omgang på Landsskuet løb Hereford kvien 

med al hæderen. Denne kvie var også med i 

samme internationale konkurrence som Judee. 

Det er lidt interessant, at herefordkviens navn er 

Rosenkær Miss World. Denne kvie blev Miss Eu-

ropa, men måtte ved verdensmesterskabet se sig 

slået af en Hereford ko fra Nordamerika.  

Bent Sørensen, ejer af Hereford kvien, havde ved 

fødsel givet den navnet Miss World, men i sidste 

ende var det Judee, der strøg helt til tops og blev 

kåret som Miss World. 

På Landsskuet 2018 vandt Charolais tyren Pallas 

Jeton fra familien Christensen i Bindslev, Inter-

breed for tyre. Tyren gik også videre til konkur-

rencen om Europas og verdens bedste. I den eu-

ropæiske konkurrence måtte Jeton se sig slået af 

den skotske tyr, Harestone Jaquard, som senere 

blev kåret som verdens bedste. 

Canada tur-retur 

Som ejer af Miss World er Laurits Gellert inviteret 

til Canada i begyndelsen af november 2019 i for-

bindelse med et stort indendørs skue, Farm Fair 

International, i Edmonton i staten Alberta ude 

vestpå. Alle vinder-ejerne inden for de forskellige 

racer bliver inviteret, opvartet og hædret efter 

alle kunstens regler. Det er med flybilletter og op-

hold betalt for en person i fem dage. Der venter 

Laurits Gellert en stor oplevelse forude... 

Nu taler Laurits Gellert ikke engelsk; men han får 

en god bekendt, der behersker sproget, med til 

Canada, og på den måde er der sikkerhed for op-

timalt udbytte af turen. 

Frie tøjler hos Ecco 

I alle årene hos Ecco Charolais ved Bredebro i 

Sønderjylland havde Laurits Gellert meget frie tøj-

ler hvad angår besætningen. Han besluttede og 

disponerede, som var det hans egen besætning 

og bedrift. Han kunne købe den genetik og de 

dyr, han fandt fornuftigt. Laurits traf beslutnin-

gerne, Karl Toousby, ejeren af Ecco-koncernen, 

betalte.  

Der blev købt fine og ofte dyre avlsdyr i Frankrig, 

og da den kendte, nordsjællandske Rygård-be-

sætning skulle afvikles, købte Ecco stort ind, 

blandt andet den berømte ko, Madot Rygård.  

Gennem årene hentede Ecco/Laurits Gellert 

mange fine dyrskueresultater, og mange fine 

avlsdyr er solgt til besætninger herhjemme og i 

høj grad også til udlandet. Ofte til fine priser. Til 

Ecco, forstås! 

 

Betydelige Charolais køer hos Charolais-g. 

Fra Ecco til Mors 

Karl Toousby døde i 2004, men besætningen fort-

satte, måske mest af hensyn til Laurits Gellert. Fin 

gestus fra Toousby-familien. Men alt kommer til 

en ende. Også for Ecco-besætningen. Laurits Gel-

lert, som oprindeligt kommer fra Thy, vendte blik-

ket nordpå og fandt sin nuværende, lille ejendom 

på Mors. Med sig tog han de to bedste køer fra 

Ecco samt et par kvier. Sammen med Judee udgør 

de nu Charolais-g – Laurits Gellerts lille, men fine 

besætning på cirka 10 Charolais’er. 



 

Judee med sin tredje kalv fra januar 2019, tyrekalven Paw-g. 
Far er den franske tyr, Himalaya. Judee med tyrekalv udstilles 
på Landsskuet 2019. 

Laurits Gellert – i bund-og-grund en avler 

Næsten fyrre år med Charolais avl giver erfaring – 

avlererfaring. Og det har Laurits Gellert. Det er i 

den grad kommet til udtryk i hans arbejde med 

Ecco besætningen. Det er kommet til udtryk ved 

indkøb og salg af avlsmateriale.  

Flair og interesse for avl viser den ”rigtige” avler 

ofte på flere felter. Laurits Gellert driver selvsagt 

avl med Charolais’erne. Men han har også et due-

slag med 30 duer. Dem driver han avl med. Han 

har 30 kaniner af to racer. Dem driver han avl 

med. Han har to hønseracer. Her driver han også 

avl.  

Det giver liv på ejendommen med flere forskellige 

slags dyr, konstaterer Laurits Gellert. Men han er 

vant til at være alene om arbejdet. For ham har 

ferie aldrig været et tema. Siden han for 39 år si-

den begyndte hos Ecco, har han siger-og-skriver 

haft seks dages ferie. Det var for en del år siden, 

da Ecco inviterede på ferie i Portugal, hvor Ecco-

koncernen har en større skofabrik. 

Dansk Charolais inde i en positiv udvikling 

Laurits Gellert har en klar holdning til og målsæt-

ning for avlsarbejdet med Charolais. Hos ham må 

dyrene gerne være lidt større end avlsforenin-

gens definerede avlsmål. Det er vigtigt, at dyrets 

hoved ikke er for langt. Uden et forholdsvis kort 

og trekantet hoved med en bred mule vil det 

være svært at blive avlsdyr hos Charolais-g. 

Laurits Gellert går ikke efter det pollede gen hos 

Charolais. Han anerkender, det er kommet for at 

blive. Så, hvem ved, måske en skønne dag…? I øv-

rigt afhorner han ikke sine dyr. Franskmændene 

afhorner ikke, så det gør Laurits Gellert selvfølge-

lig heller ikke. 

Han synes, racen er inde i en god udvikling. Nogle 

af styrkerne er racens høje tilvækst og det lave 

foderforbrug (konstateret på individprøven). Og 

så leverer racen godt og fedtfattigt kød. 

”Kælvning” har med management at gøre, men 

det er en egenskab, Charolais fortsat skal sætte 

ind på at forbedre. Raceforeningen må også 

gerne slå mere højlydt på trommer for bedre ma-

nagement, så alder ved første kælvning kan 

komme længere ned, og kælvningsstatistikken 

kan blive bedre.  

Indtryk og oplevelser med Charolais 

Laurits Gellerts første rejse til Frankrig var i 1990. 

Han besøgte det store Charolais skue i Vichy, der 

ligger cirka midt i Frankrig, i et område med mas-

ser af kvæg, udelukkende Charolais. Det overvæl-

dende indtryk af de lange rækker af flotte dyr på 

skuet står endnu som ”det største”. 

Gennem årene har Laurits Gellert mødt mange, 

fine personligheder i Charolais sammenhænge, i 

udlandet og herhjemme. Skulle han pege på kun 

én person, bliver det den tidligere formand, Knud 

Hansen, Robdrup ved Randers. Han var behagelig 

og diplomatisk, og så værnede han om den dan-

ske landbokultur.  

 

Judee har kort, trekantet hoved, er over middel mht. højde 
og længde, særdeles muskuløs, gode ben og et lille, veltilhæf-
tet yver.  

 

Hvad gør man ved formodet ulveangreb?        

Læs herom i dette link: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksi-

kon/pattedyr/ulv/formodet-ulveangreb/  
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