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Om studehandel i Jylland 
og på Koldingegnen.
AfH. O. Tingleff

Fra man begyndte at dyrke jorden, har stude 
været anvendt som trækdyr. Siden middelalde
ren er studene desuden blevet eksporteret til 
Tyskland og Holland, der satte stor pris på stu
dekødet.

Studeopdræt foregik næsten udelukkende i 
Jylland, navnlig Vestjylland og ved Limfjorden. 
I Øst- og Sønderjylland på marginaljorde. Stu
dene blev drevet sydpå over Ribe og Kolding. 
Man må erindre, at grænsen mellem Kongeriget 
og Hertugdømmerne var Kongeåen i vest og 
Kolding Å i øst. Her skulle der erlægges told. Af 
toldregnskaberne ses handelens omfang. Midt i 
1600-tallet udførtes ca. 50.000 stude årligt. An
tallet varierede dog meget, i enkelte år var 
udførslen over 100.000 stk. Udførselstolden var 
op til 75 af studens værdi, så det er ikke uden 
grund, at studefedningen blev kaldt »Danmarks 
guldgrube«.

Danske handelsmænd opkøbte studene og 
førte dem til Kolding og Ribe, og her mødtes de 
med hollandske og tyske opkøbere forår og efter
år.

For at den danske stat skulle fa en endnu stør
re indtægt af studehandelen, hævedes udførsels
tolden i 1718 til 74 af studenes værdi, hvilket re
sulterede i, at hollænderne på deres side gen
nemførte en høj indførselstold i 1724. Herefter

var det tyske marked i en periode det vigtigste. 
Udførselstolden ophævedes først 1827.

I midten af 1700-tallet nåede kvægpesten til 
landet. Optegnelserne viser, at i 1747 bortrev 
den næsten 100.000 stk. Da kvægpesten kom 
igen i 1757, forbød regeringen udførsel af stude, 
da man frygtede, at den smule kvæg, der var til
bage, skulle blive solgt ud af landet.

Indtil 1788 var handelen forbeholdt dels frem
mede købmænd og dels herremændene. Men i 
dette år blev handelen frigivet, og da studefed
ningen var i tilbagegang, begyndte danskerne 
selv at drive dem sydpå. Derved sparedes mel
lemhandleravancen.

Hovedmarkedet var stadig Itzehoe i april og 
Husum i begyndelsen af maj. Efterårsmarkeder
ne, hvor tilførslerne var betydelig mindre, blev 
afholdt i oktober.

Fra Nordjylland var afstanden op til 40 mil. 
Der blev tilbagelagt ca. 20 km om dagen. Det 
kunne tage op til tre uger at tilbagelægge denne 
strækning, og ca. 8 dage fra Koldingegnen. Om 
efteråret, efter at studene havde faet motion hele 
sommeren, var de i stand til at gå betydelig læn
gere, op til det dobbelte antal kilometer pr. dag. 
Det kunne ikke undgås, at de tabte sig, men når 
de kom på det friske græs, tog de hurtigt på igen,
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og opkøberne kunne i øvrigt hurtigt vurdere, om 
de var af den rigtige »slav«.

Det krævedes af studehandlerne, at de skulle 
være hæderlige og i besiddelse af nogen formue, 
men tillid var af afgørende betydning, fordi stu
dehandleren ofte havde en del af driften i kom
mission og derfor ofte først afregnede ved hjem
komsten. Betalingen skete i møntet sølv - beta
ling i papir havde man helt op til midten af 1800- 
tallet afgjort mistro til.

Toldregnskaber fra 1800-tallet viser, at der i 
adskillige årtier indkom ca. 20.000 rigsdaler 
årligt ved Kolding og Ribe toldsteder. Til sam
menligning var toldindtægten i København ca. 
11.000 rigsdaler og i Helsingør ca. 3.000. Så tol
den i Kolding og Ribe udgjorde virkelig en be
tydelig del af den samlede toldindtægt. Øre
sundstolden, som blev ophævet i 1857, var dog 
et kapitel for sig.

Uanset toldregnskaberne må vi tage tallene 
og statistikkerne med et vist forbehold. Da tol
den var høj i forhold til studenes pris, er det ikke 
overraskende, at der blev smuglet. Selv 
»retskafne« folk brugte alle kneb. Det var ikke 
usædvanligt, at en studedrift eller en del af 
denne svømmede over Kolding Fjord. De blev 
bundet til båden. Her sad mænd parat med en 
økse for at kappe tovet over, hvis man havde fær
ten af, at tolderne var i nærheden. Studene 
svømmede altid selv tilbage, hvor de kom fra. 
Mange af dem havde i øvrigt prøvet at svømme 
over Limfjorden. På bl.a. »Lykkesgård« i Sdr. 
Stenderup hos proprietær Jep Thygesen var det 
almindeligt at opstalde dem? indtil driften var 
blevet samlet, restitueret, og igen kunne fortsæt
te.

I Kolding var der kun en bro over åen, nemlig

En drift stude.

Sønderbro. Det var ikke usædvanligt, når stude
ne kom til toldstedet, at driverne piskede hårdt 
på dem. Jo hurtigere de kom over, desto vanske
ligere var det for tolderen at nå at tælle driftens 
antal. Forsøg på bestikkelse af tolderne blev na
turligvis også prøvet. Deres løn var vist ret 
ringe, så der var en vis tolerance overfor dem, 
når blot det ikke blev overdrevet. Det kunne ske. 
Det fortæller en smugleraffære om fra 1701 fra 
Kolding Toldsted. I en smuglersag imod en be
rygtet studesmugler i Vonsild, degnen Jes Degn, 
som havde gemt 37 stude i Vonsild Skov, hvor de 
blev fundet af myndighederne, opnåede han af få 
vonsildmænd til af afgive falsk erklæring om, at 
studene var solgt af dem. Kun en nægtede en 
sådan falsk erklæring. Det var Hans Tingleff, 
der overtog Sønderholm i 1665.

Her på Koldingegnen har der været adskillige 
studehandlere i tidens løb. Det må være natur
ligt først og fremmest a{ nævne Major Ingwersen 
(1773-1852) fra Viuf. Han var lægesøn fra Fre
dericia, fik sin uddannelse indenfor militæret, og
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giftede sig ind på Gammelgård i Viuf. Han var 
flittig og havde evner til mere end at drive går
den. Han havde virkelig fornemmelse for han
del, og hans omsætning steg kolossalt. Det på
stås, at det højeste antal stude, han havde med 
sydpå, var ca. 1.000 stk. Det var ikke tilfældigt, 
at han blev kaldt Jyllands studekonge. Han for
pagtede Elisabethsminde, købte senere denne og 
lagde yderligere mere jord ind under. Majoren 
fra Viuf, som han kaldtes, købte stude op i hele 
Jylland. Når der var tale om store afstande, be
nyttedes hestevogn.
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M ajor J .  P. Ingwersen, Viuf.

Efter majorens død fortsatte to sønner hande
len. Her skal det lige indskydes, at han efterlod 
sig ialt 22 børn fra 2 ægteskaber. Den ene søn 
Jonas, ejede Hegnet i Nordjylland og var gift 
med en datter af etatsråd Breinholt, Sdr. Vinkel, 
som var en af tidens kendte studeopdrættere. 
Jonas Ingwersen købte ind og broderen på Elisa
bethsminde drog sydpå med studene. De to 
brødre blev halvøens største eksportører uden 
dog at nå så langt som faderen. Men det fortæl
les, at det højeste antal, de havde haft en enkelt 
dag, var ca. 770 stude.

Min oldefar, Hans Tingleff (1808-1876), blev 
også en ret kendt studehandler, dog af meget 
mindre format. Han blev sendt på kostskole i 
Christiansfeld, da Slesvig-Holsten havde et 
langt bedre skolevæsen end Kongeriget. Der var 
dengang daglig skolegang, hvad der endnu ikke 
var almindeligt i 1800-tallet. Han overtog Søn
derholm i 1838, beskæftigede sig med studehan
del, købte i omegnen mindre drifter, som han 
sammen med de på Sønderholm opdrættede 
stude trak eller drev til forårsmarkederne sydpå. 
Det var ikke ualmindeligt, at han drog afsted 
med over 100 stude. Min oldefar bagest, hans 
forvalter eller skafferen, som han også kaldtes, 
foran, og derudover 10-12 drivere til at holde 
sammen på driften. Skafferen red forud for drif
ten. Han ordnede indkvartering i kroerne, reser
verede plads og sørgede for fourage til studene. 
Allerede nogle mil før de nåede markedet, fik de 
en anelse om, hvorvidt det ville blive et godt 
marked. Hvis opkøberne red dem i møde ved de 
sidste rastepladser, var det gode tegn. Så var det 
med at få dem afsat hurtigst muligt og så tilbage 
til Koldingegnen på en frisk hest, hvor en ny 
drift blev samlet.



Hans T ing leff

På daværende tidspunkt var præstegården i 
Vonsild blandt de større gårde i sognet, ca. 100 
tdl., og min oldefar havde ofte en del stude med 
herfra. Det fortælles, at han efter at være kom
met hjem syd fra sent om aftenen, næste dag 
skulle holde sin søn over dåben. Det var vist ofte 
ret almindeligt i landmandsfamilier, at æren var 
forbeholdt fædrene. Præsten brugte samme ri
tual som i dag. Spurgte: »Hvad skal barnet 
hedde?« og tilføjede lavmælt: »og Tingleff, hvad 
kostede studene?« Afkastet fra studene var et 
virkeligt godt supplement til præstegagen.

Lige som på Elisabethsminde gav studene et 
godt afkast, hvad der muliggjorde, at også min 
oldefar købte mere jord til gården, opførte større 
stuehus, byggede gården om, etc. Ofte på vej 
hjem syd fra førte han ting med sig. Det være sig 
egetræsskabe, sølvting m.m. Nogle findes endnu

på Sønderholm trods adskillige generations
skift. Det fortælles, at engang han var i Ham
burg, købte han en kakkelovn. Der fandtes kun 
det ene eksemplar. Han ville kun give den kræ
vede pris, såfremt modellen blev slået i stykker, 
hvilket skete, mens han så på det. Om historien 
er sand, skal jeg lade være usagt, men meget 
pudsig er den. Omtalte kakkelovn Ker ejendom
melig ved, at 3 søjler bærer en overdel. Den fin
des i dag på Koldinghus.

Efter krigen i 1864 hævede Tyskland indfør
selstolden, og samtidig begyndte udførslen af le
vende kreaturer til England fra Esbjerg, og nu 
blev produktionen af smør og bacon det væsent
lige og dermed også eksporten af disse varer.

Det er nærliggende at fundere over, hvorfor 
danske stude var så eftertragtede, faktisk bedre 
end nabolandenes, i flere århundreder ubetinget 
Danmarks vigtigste indtægtskilde, tidligere om
talt som Danmarks guldgrube. Etatsråd Tang 
på Nørre Vosborg ved Ulfborg, der var en be
tydelig studeopdrætter, holdt i vinteren 1848 fo
redrag i København om studeopdræt. Her un
derstregede han, at årsagen til, at jyske stude 
blev så stor en indtægtskilde for landet, var den, 
at de jyske stude bar et stykke kød på deres fede 
krop, der i kraft og velsmag langt overgik de fles
te andre kvægracer. Desuden fortalte han, at 
trævlerne i kødet var fine og jævne. Det var ikke 
tilfældigt, at vore naboer flere hundrede år tilba
ge i tiden fik smag på det jyske studekød.

Kilder:
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