
Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 

1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved 
Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over køer, får og svin for at udpege de individer, der ønskes 
fremstillet til præmiekonkurrering den 22. ds. 
Der ses intet referat ea.i avisen. 
 

1862 Landboforeningen for mindre landbrugere i Præstø og tilgrænsende amter blev stiftet den 18.3.1862 

 

 
Torsdag den 30. september 1862 kl. 11 om 
formiddagen afholder Landboforeningen for 
mindre landbrugere i Præstø og tilgrænsende 
amter*) sit første dyrskue med præmieuddeling 
ved Mogenstrup Kro, hvortil bemærkes, at kun 
medlemmerne kan konkurrere om præmierne. 

 
 

For så vidt ingen orner møde, da få søerne 
hines præmier. 

Ved bedømmelsen af hestene vil der nærmest 
tages hensyn til, at disse er velsluttede, med rent 
og lige løb uden hensyn til racen. Hingstene ikke 
under 10 Qv. og 1 Tom., og hopperne må ikke 
være mindre end 10 Qv. Fortrinsvis udhæves dog 
de heste, som kunne bevise en ædel og god 
afstamning. 

Med hensyn til kvæget vil der især tages i 
betragtning: 1) Hoved og horn, 2) Huden, 3) 
Spejlet, 4) Malkeårerne, 5) Bygning, 6) 
Foderstand og 7) Yver og patter. 

Fårene ville blive bedømt efter 1) Uldens 
finhed og længde og 2) Kroppens størrelse og 
bygning. 

Hvad svinene angår, så ville disses bygning og 
størrelse komme i betragtning, ligesom der også 
vil blive taget hensyn til dem, der have de fleste 
patter. 

Det er en selvfølge, at de kreaturer, som 
fremstilles, må være i god foderstand. 

Anmeldelser af de kreaturer, der ønskes 
fremstillet til præmieuddelingen, som tillige må 
indeholde kreaturernes alder og aftegning, have 
medlemmerne at indsende til formanden senest 
den 27. d.m. Senere anmeldelse kunne ikke 
komme i betragtning. 

Directionen. 
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Til dyrskuet, som Landboforeningen for 
mindre landbrugere i Præstø og tilgrænsende 
amter afholdt i Mogenstrup den 30te septbr. d.å., 
var anmeldt 8 hingste, til bedømmelse. Af disse 
blev gårdmand Hans Rasmussen i Holsted 
tilkendt 5te præmie for sin rødspættede hingst; 
men han renoncerede på denne til fordel for 
foreningen. 

Af hopper var anmeldt 16 stk. … 

 
 

 
 

 
 
 
Af tyre var anmeldt 5 stkr. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af køer var anmeldt 28 stkr. … 
Af får var anmeldt 10 stkr. … 
Af svin var anmeldt 2 orner … 
 
Der var således frestillet 76 stk. kreaturer, 

hvoraf 32 blev tilkendt præmier til beløb af 208 
Rdl.  

Directionen. 
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1863 

 
 

Ifølge directionens bestemmelse afholder 
Landboforeningen for mindre landbrugere i 
Præstø og tilgrænsende amter et dyrskue i 
forening med bortlodning af forskellige 
agerdyrkningsredskaber i Mogenstrup kro 
Torsdagen den 28de maj, formiddag kl. 10. 

Præmiernes størrelse er bestemt således: 
1. For heste 16 præmier, nemlig … 
2. For qvæg 15 præmier, nemlig … 
3. For får 9 præmier, nemlig … 
4. For sviin 4 præmier, nemlig … 
 

For så vidt ingen orner møde, da fåe søerne 
hines præmier. 

Ved bedømmelsen af hestene vil der nærmest 
tages hensyn til, at disse er velsluttede, med rent 
og lige løb uden hensyn til racen. Hingstene ikke 
under 10 Qv. og 1 Tom., og hopperne må ikke 
være mindre end 10 Qv. Fortrinsvis udhæves dog 
de heste, som kunne bevise en ædel og god 
afstamning. For at kunne komme i betragtning 
kræves, at hingstene er fyldt 3 år. Hopperne må 
efter foreningens love enten være drægtige eller 
have båret føl, og hvis føllet ikke kan medbringes, 
da dette godtgjort ved to af foeningens 
medlemmer. 

Med hensyn til kvæget vil der især tages i 
betragtning: 1) Hoved og horn, 2) Huden, 3) 
Spejlet, 4) Malkeårerne, 5) Bygning, 6) 
Foderstand og 7) Yver og patter. 

Fårene ville blive bedømt efter 1) Uldens 
finhed, længde og mængde, 2) Kroppens 
størrelse og bygning. 

Hvad svinene angår, så ville disses bygning og 
størrelse komme i betragtning, ligesom der også 
vil blive taget hensyn til dem, der have de fleste 
patter. 

Det er en selvfølge, at de kreaturer, som 
fremstilles, må være i god foderstand. 

Anmeldelser af de kreaturer, der ønskes 
fremstillet til præmieuddelingen, som tillige må 
indeholde kreaturernes alder og aftegning, have 
medlemmerne at indsende til formanden senest 
den 25de mai. Senere anmeldelse kunne ikke 
komme i betragtning. 

Det bemærkes, at når kreaturerne ikke af 
bedømmelseskomiteen findes værdige til 
præmier, vil disse ikke blive udbetalte, men falde 
tilbage til foreningen. 

Directionen. 
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1864 

 

 
 

Directionen for Landboforeningen for 
mindre landbrugere i Præstø og tilgrænsende 
amter anmodes om at afgive møde i Mogenstrup 
Kroe fredag den 27de dennes, formiddag kl. 11, 
for at tage bestemmelse om, hvorvidt det under 
de nuværende politiske forhold anses for 
hensigtsmæssigt at opkræve kontingentet for 
indeværende år og i forbindelse hermed afholde 
dyrskue og bortlodning. 

Holme Mølle den 19 mai 1864. 
Carlsen. 
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1869 

 

 

 

Fredagen den 4de juni, formiddag kl. 10, afholder 
Landboforeningen for mindre landbrugere i Præstø 
og tilgrænsende amter sit årlige dyrskue med 
præmieuddeling ved Mogenstrup Kro; der vil af 
foreningens midler blive anvendt indtil 290 Rd. foruden 
statens forventede tilskud, for så vidt et tilstrækkeligt 
antal præmieværdige kreaturer møder. Fordelingen af 
disse til de forskellige dyrearter vil ske af bedømmelses-
komitteerne i forening med directionen. 

a) Adgang til præmie har kun foreningens 
medlemmer, og det er en selvfølge, at ikkun sunde og 
velholdte kreaturer komme i betragtning. Intet dyr kan 
oftere end 3 gange erholde præmie og intet medlem 
mere end én præmie for hver dyreklasse. 

b) Enhver, som modtager en præmie, skal være 
forpligtet til at holde eller lade holde det pågældende dyr 
ti tillæg i amtet eller på sin bopæl, i det mindste i et år, 
hvilket om forlanges skal godtgøres det følgende år ved 
pålidelige vidnedbyrd; i mangel heraf betales præmien 
tilbage. 

c) For at erholde præmie fordres, at dyrene er i 
besiddelse af sådanne egenskaber, at de virkelig må 
kunne antages ved deres afkom at tjene til forbedring af 
racen. 

d) Hingstene bedømmes i 2 klasser, nemlig to- og 
treårige for sig, og fire- til sekstenårige for sig; deres 
frugtbarhed skal, om forlanges, kunne bevises ved 
pålidelige attester. 

e) Hopper fra 4 til 16 år, som enten have båret føl 
eller ere drægtige ved anerkendte gode hingste. 

f) Ved bedømmelse af qvæget tages kun hensyn til 
malkeracer. 

g) Tyrene bedømmes i to klasser efter deres alder, 
nemlig: 1ste klasse treårige og ældre, 2den klasse 
toårige. Tyre under to år kunne ikke konkurrere. 

h) Køer og qvier bedømmes hver for sig; for køer 
kan erholdes præmie indtil de ere 12 år gl. Til kvier 
henregnes de, som ikke have flere end 2 brede tænder. 

i) Med væddere og får af enhver race kan 
kokurreres til præmie; dog må fårene enten være 
drigtige eller have lam. 

j) Med søer, som have båret grise eller øjensynligt 
ere drægtige, samt med orner, som mindst ere ¾ år gl., 
kan konkurreres. 

Directionen samles om formiddagen kl. 7 med 
bedømmelseskommitteerne, for i forening med dissa at 
tage de nødvendige bestemmelser. 

Kl. 9 afholdes generalforsamling for at optage de til 
den tid anmeldte nye medlemmer, og ere disse da ifølge 
directionens bestemmelse berettigede til at konkurrere 
med deres kreaturer til de samme dag uddelende 
præmier. 

Anmeldelser af de kreaturer, der agtes fremstilede, 
må senest inden 1ste juni være indgivne skriflig til 
formanden, med opgivelse af alder oog aftegning og om 
muligt nedstamning. Senere anmeldelser kunne ikke 
komme i betragtning, da listerne på grund af trykning 
ville blive sluttede den 31de mai. 

Sluttelig bekendtgøres, at der i kroen vil være udsalg 
af kataloger a’ 2 skilling pr. stk. over de anmeldte 
kreaturer. 
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1962 
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