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~lysnil1ger an lIdll ~S)Il og indstilUl1g til det ny ce~udvalg.

D3 lJ[æ-~ er blevet llldstil1.et af flere forske~. 1m vi fundet ~t rati~lt at jes ælv
skriver vedlsgte. ret er ~ sendt til iJ)dstille~ til oriemtering~ hvorefter jeg æ1der det ~
ær vi aftalt det.
Født 23.CY+.45 ~ ~ år i ~vende stund og ælv an fødætedet var det oordl~ ~, ~ og
skrivæ tysk og engelsk. I nrln æmdatBerr'indring var alle ~te. saD ær jo stadig var nange af i
ar~jde, Irere eller n'dJldre spraglede og plettede. Alt-.æ rigtigt !qalstrup~land. ~ lIJSl at 'Ia-e
prof~r kan ~ rdt regre ud at æt er derfra miJ1 fadMtioo af denre race BtamEr.
& historiestudie ætte vclr.CBili vet ~, nel det private erhvervsliv afSJX)rede den akadaniske lø-
æ~, og 'via en ntllitæ:' "kartere" ~ ca. 4 år, f"8r jeg flJ5t statiCD;!!'et i erhvervslivet, hvor
størstedelen af tiden er .t .9)l1 æJ.vstæ1di.g.
r'bk an det - nu til ~s-e. &In rævnt er jeg fra <k!n tid hvor 1-æten stedig blev brugt rigtigt.
I-ele min l:emdan og ungdan har jeg Mit ned læte at pre, og ln1.n løæææ oon avler b:lgyndte i
1971. Jeg vedl"!O~r kopi af side 115 i det første officielle ~hstru~ kår'i~ster. Jeg
var da 2fj år ~.

--_~~ii,"---,--~ ~ erhvervsUvet i de karne1de år tog liere og nere af n'd.n tid, ~ldt jeg dog æle tiden et vå- ~o-._o

. gfn~ øje lied la1a1:5trup~ til'3tand, og jeg var sjældent ti1fre:is !Ted det jeg 8&. 8A kan n:Ig- l

le ar hvor jeg lam ~tigede mig ~ l'eSte .9:]JI rytter. I
. ~ i lc})l !"Bvde jeg igen taget puJæn JI\ knal'Strup~ tilst8Idog til min store faræ-deIæ i

~ jeg ~ at ræn ved ul'æmet incD<rydsning og tæluld<a1de æt31ing J:å farveevI, var ved at dæ-
dne'e e!1 danå<; specia1itet~ en lert 81n ikke fandtes andre stOOer. På &væ"'ende tid9ptrJkt !'Øv-
de jeg ro1at min æ"ete vil~, og Jæd vanlig ildhu og min vi~ cm de ~e \o'Wætru~e I
gik rIrln hustru og jeg igar1g ned at ra1aV le racet1 IB 1Esis af de ~ sjæilandske linier. Vi star-
tede nEd andre ord et stutteri \1Jelukkende ræd ~ - ge'X>pretning for øje, i de første rr8tIge år
VaT vi rin'eligt eæ, llB1 ti.lh;tmmi11geJl til re'laV 1m er stæ:'kt St.1goode.
Vi har altid Iællen fønten og tyve lleSte I:å stald, opdrætter ~ rider egre hinsgte. I ZD2 fik
vi æks føl. .Antallet af dyr kan vereficeræ tæ 1andsudval~t for &ste, thi vi l'Ør ældi.gvis
et udetæ:iæt regis~ystan te' i landet .
IS jeg nu var avler af et ~t darS hta:lyr, oriE1\t:erede jeg mln ælvfølgelig (m hvordan det
generelt stod til i kiJngeriget. Jeg ætæ'kede at na1 tBvde et ~1t'eæJuræudva1g .g:.n var top-
styrende og ild<e ævde rK)get deIDkratisk Rr.xlspil. På de:! te~ stifte:Je jeg, &2--rna?I1 ræd ~
sinde i l~t av1Bfor~ ~ Hyooyr, i hvilke jeg var ~foI1TBnd i fire år.
Efter æ fire ~ ge'X)~tills3e jeg ikke fordi jeg a-aæde at f~ skulle ~ æ ~
1:ejdsl1n1e, æ.ledes at alle avlet"e iaJrÆ få en fælles I'Dldning til de ra1X>r'W'og t:øri.ngsnmder .9::rn
forætod. ~t ~ forenirlggl tldæ, og jeg n'ente at jeg Imre ~ følge doo ro1dn1l1g lMIfor
foreJU.ngsregi. ret 1~ tildels.11Ø1 uda1 D,H.s ~v1rken. ~t lykke:ies at s1I;a~ a:1 sitætion
hvor folk,æn ikke havde talt æ:IJIB1 i llrevis pludæ1:i.g æfandt sig i æIIre 9t~, talelk Ølfen..
renre situatioo 9csi9terer stor æt I!.tadi&, nB1 cB1 grtJ1drer 11~ æ stille.
Jeg har aldrig forstået hvorfor det 1m t ~ 1'ØJ Irenge år, ikke ter ~t nuligt at ~ pro-
blsæt an ævaring af vore ~e ~yrTacer, Vort land deltager aktivt og nEd StJ::cæ i ~. af 18ngt vaTe og æftigere koofl1kt.er. Er det fordi !IBfl i virkelig!':E!de ikke rigtigt in~
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sig for ~, og ikJæ af.sæ:.ter de røivendige r~ - lrE!l æt 9ca1 nBn for ~k }-ar til-
sluttet og forpligtet sig i diveræ i1Iternatia)B1e æmell"æ1&e. 1k nå jeg æntidi& te1-øre det
~~I an voræ fOI"tolkn1J-.g af ~ ti1s1utn~ I til oovaring af 10 - 12 nationale ~yr;-
er fyl~~ ?
~ nut11 hjert.elm'æt - æ~af de ætiooale~ ~.
~ er æl vfølgelig fuldt oriæteret an de tre natil:nale fø;terBCer f~ld på alle In\der. 18
vi jo ~ i landet tør det gade regiBtr'eriIlgssy~ for ~e 1m' vi ingen afstaminsskontrol-
prob1sær, vi ved nøjagtigt hvor vi er ~. Alle tre foreninger er godt og oolidt funderet og
I-m- velfm1ger81de love og regler.
Jeg er orialt.e.ret an at d~ fo~l1ger frygter at der n~ et nyt C:8'Ir~JrCeudvalg ,gkal kame
en topstyrlng ~ ææyn til avlsplarer o.s.v. - ne'I æt er efter min nm1ng e1lJri.s.fors*~, æ-
danre tilbLK:I er for ~ æn i1dæ for øjebliJd<et kan ælv t race;t" S]n har rcxi i ta&1m1det. ~te-
æs rep. i udvalget. .9<al fomt1.dle t:ilbtd til fore'lingen~ ved ~ing af problarer ,g:m o~tår.

. hvis æ ~ det. _idig .9ra1l'm1 gnJldigt infanære an hver der Ican have inter~ nationalt
og in~~t. 1Erunder forvaltn.il1g af en ~ ny dyreti~rdning. I .ga.ivffide stur1d
vOO jeg at det er Jydene:i og FrederiksOOI'genæ: opfattelæ at de ikke 1m --ligt ræset brug for
udvalget, hvonm:Xi Knat:stru~oreningen står i E!l ~t ~li8, ~ ~ sræ1da1de sit1.lat!æ.
idet ltB11 er ved at denæ ~ ny fOrerdng.gstI11ktur. ~ at de remvlede ~ får ~ ælt egne
I1!!g1er og star1darter til urwierstøttelæ og fn.gørelæ for deræ av1.s~1'ætelær. et arl:ejde .jeg

.. f1itt~. har ~tret til og de1taget i.
: &:In forløær for ætte tW' jeg ~t initiativ til et reravlsprogran for hingste. dette progreIT1
:, ~ blev I.xttu"æjdet i ærar~de nm æt WJIlle ~uræ\rlva1gt 1m reddet h:1nggtesittØt~

for IaJatstru~ rel»vlere.
I forl8~ af at jeg er ti~ af le1ytteIæ af æ nBSt optirJ8le lIBtOdør til let~

~~:j!~ af wres dyr. ~ jeg opl~ at jea ætap har taaet initiativ til et mA test forløb, vedI'Øræde
skellet af en kna~truPiX!!I'hi~ 'næ 2, æn æiinder gig tå KVL. HiI~ er født i la52 og reg-
res ~ crrdrej~.~ for de sjællandslæ lirder. Ier ægæ for øjeblikket fonde til genren
fø~ af projektet.
.Jeg acc&pt:exe at nBn !-ar indstillet mig, og rrerer dernEd at .ies ~ roget at tilføre ar~det.
..Jeg rrener at der 1oJn er en vej til at franbringe,~ frugtOOr og funkt~l sit1.Btion, og det er

9æBr~jde og infornøtioo og å1BJtEd.
lli fra erkende~ af at det er nu eller aldrig,tØ<ymrer det mig E!1 ~ at der t.ilsyæladen-
de ikke foreligger et ar~jdsgrund1ag. let k1.n:m godt ligæ E!'I Urias:IX:Bt..
~t næt brugelige ~pir lE" er frstmmEt inddl videre er" la1 Inten'et1onale Evalæril}8",
~ den er j o k1Jn en retningænviær.
ret er mit inier.lige Mb at de karJæI:'lck! år vil frE111bringe ~ situat1<X1 æn tmver at styrke te-
vare~ af vores ~ mmyr ~ vil føre til at ånds1 i de interratiC!'la1e k8nventi~ vi har

tilsluttet æ ~ kan før~ ud i livet.
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: I~jor; 1{J.dL~. ()q k.ø!~ft)rt!ntl'l(ICr\, )lild(ltlhci!nl. Vt1stty~klClno. ;
! Født 20. c\pril 19"1 1\0. JenR t:rik ",.ronson. 11)~tl.:l1, Hals. :
; Hv$d ~)und, hv. man ()C/ halo, nfhl'IQt't1ft pl. (16 JtrydA"t., 1~J.179- :
\ 20,5 C'PI. i

: KAr~t.iIlk1.B1974 ;, '

.0 ~ Køn (1f nove"J oq hil 1., l';od skul1ier. 'ijClcl ovcr11ni., 1,~llt hænq- :

! \!IIIdA kI"Y~'e. Ctld~ l Ir. BI~v~ltI.l s~n 1 ~dt kort °'.1 urQg~lm.s&i~. :
. ! F. c.rol 8.~OB oldb. ;

: '1 ri, r:hrnnnQ ti.490 Fm. OB9ånIJ (.).6.823!3
: : (~ondOr _,488/Tonika ~.$.8IJ4S) (FaUn o.ø.4104/0ssiMune II 0.5.
!.; 75'160)

: i M. PJ~lti L, 1907 (1011)

~
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;
: 1 1~1(). Cl11(~I<A: ~ ~jt,r: OVCI F. 0S1 tl!rC3l\(\rd , St. Ilt.. Bilver, FjordRkOl..n, 9211:1 Mo~ H.: ; (i'Øl1t 10. juni 1971 nl~. V.l.l1y E.N1o1se"', Mus~lund, Gratuv. ~~i1ndf:.; i LY(lI:,qrl. for.)~( t !II()U r.c;rto pI,. hv. ry':l v~ lænd med lJ,orte pl.

: "j «!r(,t I II k '1. " 1914. ': : 1ng"l) beskriveJao
; ;

~ : ;0'1,': ; 1".~;mllkJt.~f"1964'22)
" . .

; . : M. IJnd61r t. 1968i Ml. Iim\J~ko f. 196. (22) MII\. "Lp l.1965t \XI't-Jpøtrupper lIinqøt/"jevs 01.&.]

: ! 1211. S0LVPI L k~
; i Ejei': (j le HnnlJt!l\/ !:)yb&øVflj 69. Bnsn.t:8, 4')00 ~.&tvo<1. !': : ~ F~\. 2. jUli 1911 hr;$ l.ars )(øhllJr. Nyk~b1n9 Sj. ~_. --,

: ., : Ilvid 11\(.,(1 atbleqL'I1Q pl6!ttc.!r, 161-152-179.19 cm.

: ,; K!r('t i 11 Kl, A 1974
; :: : Keln knnp m1ddolfltor hopt"'. K'nt hoved ~Qdt fOyen61t rnl"'d vc1rejst

I hi'I.1~. GodL sbdc1.lojc. St..-rk l)vflrlinle. Vc1forl1\ct krydø. ~øt
!, q"j(i~ IAr. JæYnt røre 1Qn\l1~r. Bev~elsen let, men lidt kort og

~~~~ _~.L_d ~ag.'.. F. JIIAøki.,let.- hln9.~ - ~-- -- ", - - - -~y
~ c M. Ann1tta f. ca. 1964 (1095) ~1t:C::i~'.' ~,

. 1212. 11'r.:I.LA NOVA

Ejer: r':itte Storqaard. U1. Tllppern_je, 4731 T~ppcrn_jc. ;
: r_Ilt 1965 pfa .'lIlst(jr. !

Hvid (,atblnYRt ~Xlmnlel), 16~~:t!)S~18,-.1.9,5 "'In. :

~ KAr~t 1 II kl. D \~7. \
i Knap m1ctdcl&tor hoppC!. ](~"t hC.lved, ".,lrejst h~1s, Flet qodt Ra- ;
: dc11~.jM. God ry!). J.vnl føte ~ v.latill.,1e 1elN1\or. Bevæqelsen !.1
; lat. m~n lidt t.næv~r. :: .
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