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Hørt på staldgangen under Landsskuet 2022
Tekst og fotos af Mogens Stendal
Under Landsskuet slentrede jeg nogle gange ture
ned gennem staldgangene/kødkvæg. Jeg lagde
også vejen forbi bedømmelsesringene.
Jamen, i løbet af de tre landsskuedage skete der
mange spændende og interessante ting. Langt
flere ting, end dem, jeg tilfældigvis hørte om.

At vinde konkurrencen bare en gang er i sig selv
en præstation, men Katrine har vundet Landsskuets mønstringskonkurrence for seniorer – hold nu
fast – hele fire gange i træk: I 2022, 2019, 2018 og
2017. En præstation, det bliver rigtigt svært at slå.
Erik Olsen er flittig udstiller på Landsskuet, og han
plejer at snuppe sin andel af ærespræmierne. I år
var der 12 ærespræmier at fordele mellem 41 simmentalere fra 15 udstillere. Erik Olsen snuppede
de fire, altså en tredjedel af racens ærespræmier.

Men her kan du læse om noget af det, som jeg
hørte eller fik fortalt.
Vinder af Landsskuets mønstringskonkurrence
fire gange i træk
Gennem mange år har der på Landsskuet været
mønstringskonkurrencer i definerede aldersgrupper.
I år var der hele 22 seniorer (over 20 år), der dystede om titlen som den bedste til at mønstre et
dyr. En af dem var Katrine Olsen fra Skibby på
Nordøstsjælland. Her har Katrines far, Erik Olsen,
en fornem simmentalbesætning på Pilegården
med cirka 45 køer + opdræt, i alt cirka 100 dyr.
Katrine Olsen deltager gerne i alle de mønstringskonkurrencer, hun kan komme i nærheden af. Det
har hun gjort de seneste 30 år. I praksis er det på
Roskilde Dyrskue og Landsskuet.
I Roskilde har hun endnu til gode at trække sig
sejrrigt ud af konkurrencen. Så går det bedre på
Landsskuet – meget bedre. I år vandt Katrine suverænt seniorklassen foran Stig Bjerregaard, Thisted
(Charolais) Troels Andersen, Nibe (Angus).

Katrine Olsen – firedobbelt vinder af mønstringskonkurrencen for seniorer på Landsskuet. Til daglig tager Katrine sig af sin toårige datter, men ellers er hun staldmester på et stutteri med 25 heste i Fredensborg. Især
op til dyrskuesæsonen lægger Katrine tit vejen forbi Pilegården for at træne med de dyr, der for længst er udset til at deltage på skuerne i Roskilde og Herning.

Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford,
vinder Supreme Champion tre gange i træk
Også Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford,
har på Landsskuet 2022 sat en rekord, der sikkert
kommer til at stå mange år fremover.
På de seneste tre skuer, 2022, 2019 og 2018, har
han hjemtaget Supreme Champion titlen. Det vil
sige, han har haft den allerbedste Hereford på
tværs af dyrenes alder og køn. Der er megen prestige knyttet til Supreme Champion-titlen.

tyr. Inden Landsskuet havde han kommunikeret
med ejerne om et eventuelt køb af den fra Frankrig importerede charolaistyr, Nutella. Allerede første dag på Landsskuet havde René set sig lun på
den næsten 1½ ton tunge tyr. Han snakkede videre med tyrens ejere, Sv. Aa. Kristensen, Løngaard Charolais, Thisted, og Jan Larsen, Hansesgaard Charolais, Øster Assels på Mors. Jo, tyren
var skam til salg, men altså: Tyren var jo ikke ”gratis”.

Bent Sørensen har opnået de tre Supreme Champion titler med tre forskellige dyr og tre forskellige
udenlandske dommere fra Nordirland (2022), Irland (2019) og England (2018). Den engelske dommer i 2018 købte i øvrigt årets Supreme Champion, kvien Rosenkær Miss World, for formedelst
£ 7.000, svarende til over 60.000 kroner. Miss
World blev i øvrigt Interbreed vinder, hundyr, på
Landsskuet i 2018. Det er første og indtil videre
eneste gang et hundyr af Hereford er løbet med
denne fornemme titel.

Ved bedømmelsen tildelte den franske dommer,
David Reviere, Nutella 24 point, og tyren blev udpeget som udstillingens bedste tyr og skulle således deltage i Interbreed konkurrencen om lørdagen.

Bent Sørensen har også fået prædikatet Bedste
Avler de seneste tre gange på Landsskuet.

Wow, tænker jeg: Mon ikke det var en økonomisk
fordel for René, at handlen kom på plads inden Interbreed? Sikkert – for det gik hverken værre eller
bedre end, at Nutella blev en flot Interbreed vinder foran tyre af Dexter og Korthorn.

Bent Sørensen i midten. Til venstre: Sønnen Michael
med familie samt til højre fru Anna og sønnen Rasmus.
Foran Bent ses Prins Joachims Ærespokal, en vandrepokal, som går til vinderen af Supreme Champion titlen.

To førstegangs udstillere investerede i topgenetik
Blandt de 14 udstillere af Charolais var der to, for
hvem det var første gang, de havde dyr med i Herning. René Bisgaard Andersen, Vejen, og Torben
Jensen, Bindslev, udstillede hver en indkøbt kvie.
René har en besætning på otte charolaiskøer samt
et par limousinekøer. Han stod og manglede en

René kunne ikke helt slippe tanken om at eje den
store franskfødte tyr. Han var blevet godt lun på
den. Så efter at have sovet på det et par gange, og
inden Interbreed om lørdagen, havde parterne givet hinanden håndslag på, at René var den nye
ejer af Nutella.

I centrum: Vinderen af Interbreed, charolaistyren Nutella, omgivet af ejerne, der udstillede tyren. Stående i
midten uden kasket er den franske dommer, David Reviere. Knælende iført den røde vest har vi Nutellas nye
ejer, René Bisgaard Andersen, Vejen.

Torben Jensen er tidligere mælkeproducent med
180 køer. Han har købt den kvie, han udstillede på
dette Landsskue avlsdyr, hos Bjarne Lynge, Lyng-

gård Charolais ved Videbæk. Inden skuet var forbi,
havde Torben Jensen igen handlet med Bjarne
Lynge. Han købte Bjarnes udstillede første kalvs
ko, Lynggård Ocean ET, med en otte måneder
gammel polled tyrekalv ved siden. Parret opnåede
ved bedømmelsen 23 point.

Begge første gangs udstillere vendte således hjem
med flere dyr end de tog med til Landsskuet og tilmed dyr med tilsyneladende rigtig god genetik.
Mon ikke vi finder begge årets første gangs udstillere på Landsskuet i 2023 og fremover? Jeg tror
det.

________________________________________________________________________________________

Landsskuet er et godt sted for handel med
dyr
Rundt omkring på staldgangene kunne jeg godt
høre, at potentielle købere interesseret spurgte
ind til nogle af de udstillede dyr, og den karakteristiske lyd af håndslag var tegn på, at endnu et dyr
havde skiftet ejer.
Nedenfor kan du se en del indgåede handler inden
for nogle af racerne på Landsskuet. Oversigten er
givetvis ikke komplet, men dette er, hvad jeg kender til ud over de to charolaishandler, der er omtalt.
Charolais
• Jan Larsen, Hansesgaard, Øster Assels, solgte
en tyrekalv til Mads og Stig Bjerregaard, Thisted.
Dansk Blåkvæg
• Preben Madsen, Thisted, solgte en tyr til Anders Peter Laursen, Vonge.
Dexter
• Svend Bak, Ikast, solgte en kvie og en tyr (PP) til
Jette Malling, Roslev.
Tiroler Grauvieh
• Niels Mikkelsen, Vinderup, solgte en fire måneder gammel tyrekalv til Benny Arends, Sorø.
Hereford
• Lars Bastrup, Haurum Hereford, Uldum, solgte
en tyr til Hans Møller, Føvling
• Jytte og Henning Have, Nordbæk Hereford, Egtved, solgte en tyr (Grand Champion på skuet)
til Stig Hornshøj, Korsør
• Per W. Kristensen, Hylke Hereford, Hylke,
solgte en tyr til Anders Thomsen, Kolind
• Ib Ravn, Åland Hereford, Vejen, solgte en tyr til
Jesper Ettrup, Løgstør

• Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård, solgte en tyr til Henrik Thomasen,
Skals, samt en tyr til Hans Jørgen Simonsen,
Løgstrup.
Limousine
• Mathias Nymann Olsen solgte en tyr, aftalt inden skuet, til Lene og Ulrik Black Sinkjær, Kodal
Limousine, Spjald.
Simmental
• Anders Elmholt, Østervang, Videbæk, solgte en
ko med kalv og to kvier til Schweiz samt en tyr
til Tyskland
• Jørgen Jensen, Skellerup, Silkeborg, solgte en
ung kvie til Schweiz
• Jens Jermiin Nielsen, Sneumgaard, Tjæreborg,
solgte to tyre til Schweiz samt en tyr til Tom
Gammelgaard, Aabenraa.
De solgte dyr til Schweiz er til samme avler, Jacques Gottofrey.
At eksportere danske simmentaldyr til racens
hjemland er næsten som at sælge sand til Sahara.

Simmentalkvien Skellerup Silke PP fra Jørgen Jensen, Silkeborg. Ærespræmie, 23 point og solgt til Schweiz.

Ung fynbo med limousiner gjorde rent bord
For konfirmationspengene købte han sin første Limousine. I mellemtiden er den unge, fynske gut
blevet 22 år og inkarneret limousineavler. Han har
nu i alt 40 dyr af slagsen. Mathias Nymann Olsen
hedder den unge gut. Han bor ved Haarby på Sydvestfyn.
Set over en længere periode har det ikke været
fynske limousineavlere, der har domineret avlen
herhjemme og løbet af med dyrskuepokalerne. Og
da slet ikke på Landsskuet, hvor konkurrencen
ofte er megastor blandt de mange, rigtig dygtige
limousineavlere.
Er der mon nye toner på vej? Hvorom alting er, så
var det denne unge fynbo, der satte sig på de fleste af de mest eftertragtede titler ved årets Landsskue.
Her er, hvad Mathias Nymann opnåede med fem
katalognumre:
• Sdr. Skovs Pauline blev Bedste Ko mellem 3 og
5 år, Bedste Hundyr, Bedste Limousine og vinder af Interbreed for hundyr
• Birkely Lupin blev Bedste Ko over 5 år
• Skovlyst Ohio (født i egen besætning) blev Bedste Ældre Tyr og Bedste Handyr
• Bedste Besætningsgruppe.

Wow, må jeg bare sige – i en helt ung avlers univers må det her bare have været så stort.
Selv sagde Mathias: ”Jeg har fået mange rosende
ord. Jeg er overvældet. Det havde jeg ikke regnet
med. Jeg vidste godt, at tyren var god. Han havde
jo vundet på Limousineforeningens jubilæumsskue i foråret. Men altså, at det skulle gå sådan på
Landsskuet for mig. Det kan jeg leve højt på et
stykke tid.”
Fra omverdenen, det vil sige fra nogle af de garvede avlere, hørte jeg kun positive bemærkninger
om Mathias’ præstation. Som rutinerede Jakob
Ravn sagde til mig: ”Dejligt at se, at Mathias har
lyttet til os ældre, at han har sat sig egne mål og
forfulgt dem”. Generelt er de ældre avlere kun tilfredse med, at de unge kommer til fadet og får en
del af kagen. Det er med til at sikre racens fortsatte udvikling.
Mens bedømmelsen stod på, var der naturligvis
konkurrence mellem alle udstillerne – mellem de
ældre, rutinerede og de unge opkomlinge. Men
om lørdagen ved Interbreed stod samtlige limousineudstillere bag racens kandidat, nemlig Mathias’
ko, Sdr. Skovs Pauline. Hun vandt.

Interbreedvinderen Sdr. Skov Pauline fra Mathias Nymann Olsen, Haarby, Fyn. Det er Mathias bag koen.
Mathias Nymann Olsen fik Bedste Besætningsgruppe
med tyren Skovlyst Ohio og køerne Birkely Lupin og Sdr.
Skov Pauline.
Den unge fynske udstiller modtog hele fem ærespræmier.
Tyren, Skovlyst Ohio, var inden skuet solgt til Lene og
Ulrik Black Sinkjær, Kodal Limousine, Spjald, men med
den klausul, at Mathias kunne udstille tyren på Landsskuet.

Du kan se Landsskuets katalog, den fuldstændige
præmieliste, vejeliste med mere her:
https://landsskuet.dk/dyreudstilling/
Klik på ”Dyreudstilling” og vælg, hvad du vil se.

Herefordtrækkere fra udlandet
For at gøre det godt på et dyrskue skal dyrets eksteriør naturligvis være i orden. Klargøringen skal
være i orden. Trækkeren skal være dygtig og
kunne sit kram, for at det hele går op i en højere
enhed – og for at det lykkes. Herefter står man
måske tilbage med dagens vinder?
Henrik K. Andersen, Moeskær Polled Hereford,
har et efterhånden mangeårigt samarbejde med
en dygtig canadisk kvægekspert, David Ross. David
spotteregnede embryoner og sæd, primært i Canada, som kan bruges i Moeskær-besætningen, og
han har fokus på og kontakt til udenlandske markeder og kunder, der kunne bruge Moeskærs genetik af høj kvalitet.
Desuden er David uovertruffen til alt omkring dyr.
Så når Moeskær udstiller på Landsskuet eller på
Agromek, flyver David ind fra Canada og står for
den endelige klargøring af udstillingsdyrene, ligesom det er ham, der præsenterer dyrene i ringen.
Han har fokus på selv de mindste detaljer, der i
den sidste ende eventuelt kunne have en betydning ved bedømmelsen. Intet er overladt til tilfældighederne.

Canadiske David Ross præsenterer her en af Moeskærs
tyre på Landsskuet.

Jørgen Holm Thomsen, Juelsgaard Polled Hereford, No ved Ringkøbing, er den herefordavler, der
har udstillet flest gange på Landsskuet (tidligere
Ungskuet). Det er i øvrigt ham og fru Ruth, der
som de første importerede Polled Hereford til
Danmark. Det var tilbage i 1970. Dengang fik parret mange verbale klø af andre etablerede avlere,
der dengang mente, at det ikke var en rigtig Hereford med mindre, dyret havde horn.
I mellemtiden er Jørgen Holm Thomsen blevet 92
år. Der findes nu kun få besætninger i Danmark
med Hornet Hereford, så det var noget af en
trend, han startede for over 50 år siden.
Den stovte vestjyde passer fortsat selv sine dyr
uden hjælp, og han udstiller selvklart på Landsskuet. De seneste mange år har Jørgen Holm dog
fået hjælp af datteren, Fie Thomsen. Hjælp til at
klargøre og passe dyrene på skuet samt at trække
dem ved bedømmelsen.
Nu er der vel ikke noget mærkeligt i, at Jørgen
Holm som godt og vel 90-årig får hjælp af et familiemedlem, vel? Det usædvanlige her er, at Fie
Thomsen bor i Australien. Det har hun gjort i over
30 år sammen med sin australske mand. Hvert år i
maj tager hun den lange vej fra Australien til
Vestjylland for at hjælpe til med dyrene, der skal
på Landsskue. Hun bliver som regel i Danmark en
seks-syv uger. Det passer samtidig fint med, at der
på det tidspunkt er vinter i Australien.

92-årige Jørgen Holm Thomsen, herefordavler på øverste hylde, sammen med datteren Fie og i midten barnebarnet Ella. Det er tredje gang, Ella tager med sin mor
fra Australien til Danmark for at ordne Hereford på
Landsskuet for morfar.

