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^äflittgSförninöfmteS äitbawtål.

§marför anflfig årligen allmänna ntebel till föranftaltan* 
be af täflingåförningar ? Sngalunba fan affigten bärmeb mara 
att uppegga f)äftffojare§ minftbegär bärf)än att be meb fina ut» 
pinabe frafar flacfa från ben ena fappförningen till ben anbra? 
9̂ ej, beéfa penningar f) af roa blifroit anflagne nteb änbamål att 
upphjälpa lanbetS I)äftafroel.

9JJen, funbe ntan inwänba, bet finne§ ju tjciftar nter än 
nog i lanbet, fjroab tjänar bet bä till att neblägga fä ftora 
foftnaber på fjäftafweln? SBefjöfmer någon flere l)äftar ftår bet 
fjonorn ju fritt att föpa eller fjälf uppföba fåbana; mtjcfet flo* 
fare är att anroänba fantnta anflag tiU jorbbrufetä od) nöt= 
freaturéffötfelnS förfofran.

®et är fannt att jorbbrufet är lanbets mobernäring od) 
att mejerifjanbteringen är ben bärnäft nrigtigafte näringsgrenen, 
men betta förringar på intet fätt IjäftfulturenS bettjbelfe, tt) ett 
af be förnämfta milforett för en jorbbru! ibfanbe nation är 
tillgång på goba Ijäftar. Dm bet nu od måfte erfännaö att 
mår finffa l)äft i luisfa Ijänfeenben år ganffa Ijärbig od) ftar!, 
bör bod ej förbifeg att l)an blifmit bet till en bel genom be 
ätgärber fom allareban företagit® till fjäftafwelné befrämjanbe. 
Sifroäl återftår ännu ofantligt nU)det att göra innan ben finffa 
fyäftrafen fan fägaö mara utmärft, men att betta more i ljög grab 
önffmärbt, framgår af nebanftåenbe beräfning:

©nligt ftatiftiffa uppgifter torbe i mårt lanb finnas om* 
fring 285,000 tjäftar; om nu fttjvelfenS ätgärber till fjäftafroelnS
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befrämjanbe furtbe bringa bet bärljän att roärbet af fjtuctrje 
|äft i mebeltal ffulle öfas meb enbaft 100 mar!, få fjabe bäri= 
genom nationalförmögenheten blifroit öfab meb 28 V2 miljoner 
mart. Stntager man roibare att af lanbets 243,000 fullroujna
1)äftar omtring 12,000 äro %t)äftar, få återftår fåfont egentliga 
arbet§t)äftar öfroer 230,000 fttycfen; om nu i ftället för besfa 
genom en förMttrab tjäftafwet ett lita antal få mtjcfet frafti* 
gare Ijäftar funbe erfjåUa», att bet arbete be l)toat ocl) en för= 
rätta om bagen roore blott 50 penni mera roärbt än bet fom 
meb be nuroaranbe arbetåljäftarne fan åftabfommag, få ffulle 
lanbet bärigenoin fjaflua en roinft af 115,000 marf för f)»arje 
arbetSbag, eller, om arbetébagarneS antal beräfnaé till enbaft 
200, en ärlig roinft af 23 miljoner marf, oberäfnabt ben ftörre 
nljtta förfroennerna famtibigt ffulle åftabfontma, tjmilfen nl)tta 
torbe fuuna an fes motfroara ben föröfabe foftnaben för ljäftar= 
neä bättre unberl)åll od) ffötfel.

gör att bibehålla fjäftftocfen vo ib famma antal, erforbraå, 
om l)äftarueé mebelålber beräfnaS till 15 år, att minft 19,000 
föl årligen föba§. 3)å, enligt erfarenhet, enbaft omfring hälften 
af be betäcfta ftoen pläga blifroa brägtiga, forbraä altfå att ej 
minbre än omfring 36—38,000 ftoit ärligen blifroa betäctta. 
SEReb bet höga mebelantal af 30 ftoit på htoarje £)trtgft ffulle 
minft 1,200 bugliga afroelåhingftar beljöfroaé för att låta £)äft= 
afroelit i fin fjetljet gå framåt. — (Smellertib eger lanbet pä 
långt när icfe tiUräcflig tillgång på bugliga Ijingftar, fjroarför 
lanbets fttjrelfe för att belroté afhjälpa benua brtft, inföpt fro= 
noafweléhingftar af Ejtuilfa åtta blifroit förlagbe till Ijroarje län.
2)et fjar ocffä toifat ftg att beåfa £)ingftar, om be meb urffilj* 
ning blifroit inföpte, efterlemnat en ganffa tillfrebsftällanbe af* 
fomma.
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®e åro bod till antalet albeleg för få; blott 64 afmelg* 
hingftar förmå ide i ftort inwerfa omgeftattanbe på håftaffoeln. 
£>uru ftjlleé bå ben återftåenbe brigten? ©oba primathingftar 
tjttiilfa npplåtaä till aftoel torbe ide mara många, tjögft 500 
ftpden, hlt)aban be öfriga 700 beffäEarena utgöras af fmaga, 
minberåriga, ofta felaftigt bpgba l)ingftar, f)luit£a åro mera tiU 
ffaba ån gagn. göten blifma nåmligen i manliga fall ett flagg 
mellanting mellan mor o rf) far. ?ir nu ben fiftnämnbe fwag 
od) outmedlab, btifmer fölet odfå fmagt otf) ffaE på betta fått 
Ijäftrafen meb fjaftiga fteg gå tiEbafa.

©fålen Ijmarför man i aEmånhet ogärna unberhåller l)tng= 
ftar åro mångahanba. SBanligtmig äro befamma titt linnet 
oregerliga od) målbfainma, ftunbom tiE od) meb onbffefulla 
ånba tiE ben grab, att be för ffötaren funna blifwa lifgfarliga, 
l)milfet gör att be ide funna förag od) ffötaS af h^em fom 
I)ålft, utan bel)öf)ua en ftynnerligen pålitlig ftaEfarl, broars tib 
fjäften nåftan f)elt o rf) l)ållet upptager ift)nnerf)et om fommaren 
bå Ijan måfte t)atlas på ftatt. $froen på refor hav man mt)det 
obehag af ()ingftar tt) man måfte aEtib, tiE unbmifanbe af 
oUjrfsfall, braga förforg om att be erl)åEa fåfer fpitta eEer bin» 
bag afffilbt från anbra häftar. (£j häller fan man, utom t får* 
ffilba faE, föra hingftar i par._ »̂ingftarg håEanbe förorfafar 
fålunba, iftjnmterhet ben i häftffötfel minbre erfarne, bett)bliga 
obehag, hto'Ha haftoa tiE följb att man, framför alt i öftra 
ginlanb, tibigt anmänber hingften tiE afroel, men reban mib 
3—4 årg ålber till 3it)fs(anb förföljer eEer låter faftrera 1)0= 
nom. ®å bärjämte häftuppföbningen af aE flagö hugbjurgfföt* 
fel år ben fom ftäEer fig btjraft od) forbrar bet ftörfta rörelfe* 
fapital, enär häften utwedlas få långfamt att man har egentlig 
nt)tta af holtom förft feban han blifroit 4—5 år gammal, få
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är bet ej att unbra på att jorbbrufarena t admänfjet för Ejåften 
£)t)fa ett ganffa ringa intreSfe, t bet be betrafta l)onom fåfom 
ett nöbtuänbigt onbt.

®et är bärför af be£)oftoet oaftoisligen påfallabt att från 
fttjrelfenS fiba något tillgöreS för att uppmuntra Ijäftegarene 
tiU uppföbanbe ocfy unberf)åUanbe af afmelSl)ingftor, ocl) torbe 
bet lämpligafte fätt för ftprelfenS ingripaube beftå uti årliga 
penningeattflagS bemiljanbe för att anmänbaS till prifer för be 
bäfta afmelsfyäftar. 2>et är nämligen allmänt lättbt att prisbe* 
löningar, l)loarl)älft be tillämpas, merfa mtycfet uppliftoanbe od) 
framfalla en t)älfofam täflan.

s$å ben ttrigtiga frågan, Ijttrilfet flagS f)äftar ffola premi* 
eraS? funbe bet naturligafte f loaret ftynaS ll) b a : att lanbet i 
främfta rummet är i beljof af bugliga arbetSpftar od) att pri* 
ferna bärför uteflutanbe borte tillfalla beSfa. ©ä entelt betta 
än må låta, loifar bet ftg lifmäl i praftifen möta ben fmårig* 
tjeten att man fafnar mebel att i en l)aft pröftoa en arbets* 
IjäftS bugligljet.

premieras arbetshäften efter tjttre befigtning går bet un* 
ber tibernaS lopp bärprt att benfamma erfjäller mera tropps* 
maSfa od) möjligen äftoen toacfrare former. ®et ligger nämli* 
gen i fafenS natur att ben mälföbba, feta od) bärför ofta ioacfra 
tjäften företräbeSmiS tager pris framför fmärtarc bjur meb fan* 
tigare former, 11) erfarenheten toifar att ett gobt näringStillftånb 
ide allenaft förmår öftoerffl)la flere formfel, t)loil£a f)oS ben 
magra ^äften genaft falla i ögonen, utan od att be feta t)ä= 
ftarneS afrunbabe former ftämma prisbomareita till förmån 
för bem.

§äftuppföbarena uppmuntras (järigettom att på fina ()ä* 
tar tillämpa ett göbningSfjjftem Ejtuilfet, om bet, fåfom manligt,
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ide åtföljes af froppsfvafternas regelmäsfiga uppöfanbe, gör 
pftrafeit flapp od) obuglig till h^^je flctgS anfträngntngar.
3» fjälfma voerfet finner man få uppföbba tjäftar ofta hafwa 
ft)Uig och brcb Iropp od) ett ftåtligt l)ttre, nteit flapt och t̂ ögt 
Ihnne, och anttmnbaé be någon ttb i fträngare avbete, falla be 
ftjnbart af farnt förlora fitt madra utfeenbe, bet enba toärbe 
be hflbe. „©älunba bår bet i mäg när exteriören (b. to. f. 
häftens t)ttre froppSfortner) ffaU fpela förfta fiolen och häften 
fjälf ej får lof att h f̂nja ett orb meb i laget" fäger, fhftanbe 
på ett bhlilt premieringSfhStem, en luälfättb norff författare.

£>äften är bod ide ffapab till att loara göbfreatur utan 
har till uppgift att gagna mänttiffan genom fina rörelfer, htotl»
!a bod ide funna bliftoa fraftiga meb minbre häften allt ifrån 
ungbomen erhållit regelbunben öfning. 0m loi betrafta be fle= 
fta loilba bjur fåfom haren, räfioen, toargen, lobjuret och ffogs= 
fåglarne m. fl. få förtoånaS h)i öfioer beras loighet, fraft och 
uthållighet famt flofhet. Del) göra loi ofs reba för orfaferna 
härtill, ffola loi finna att be erhållit beSfa egenffaper genom 
att frätt tibigafte ungbom ftärfa fina lemmar od) finneT ĝenom *- 
öfning. 2lf famtna ffäl finna mi odfå alt lotsfa utlänbffa traf- 
mar= och ribhäft*rafer äro få utomorbentligt fnabba och ut()ä(= 
liga.

©om emellertib be uppföbare, (jloitfa meb fina häftar fon= 
furrera ttrib utftällningarne, ej i och för beSfa f)af115n någon 
anlebning att flitigt föra od) motionera fina ungbjur, få meb* 
föra bt)Iifa utftällningar et bet gagn man af bem toäntat: att 
förbättra häftafmeln. S)et jämförelfetmS ringa märbe befamma 
befitta framgår bfanb annat odfå af be utflag, fom ofta fällas 
af priSbomarena mib häftutftällningar. 2sde fällan hänber bet 
nämligen att häftar, hwilfa wib en utftällning erhållit förfta
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prifet ttrib en annan fnappaft betttäröiga® meb en blid; ja ftun* 
bom erhålla ftuaga, lata ocf) t. o. m. iftabiga faftän ttjälbhg- 
ba häftar pris framför fraftfnlla, fnabba och uthålliga, h^ilfa 
bod öro minbre toadra. SDlan bör ide förtoåna fig häröfttter» 
ej håller lägga bet prtébomarena till taft, tl) ben [jäftfännare 
har albrig blifnrig föbb fom meb abfolut fäferljet fan af hä5 
ftenS t)ttre fluta till l)aus äblare inre egenffaper, uthålligheten 
od) fttjrfan, fnabbheten, energien och lhnnet, htoilfa äro af få 
ftor ttrigt tjoé häften.

gör öfrigt hufroa bljlifa häftutftällningar tuarit för flere 
år tillbafa — på 1840 od) — 50 talet — h°3 ofé förföfta, men 
mebförbe för be utgifna pettningemeblen inga fl)uliga refultat, 
httmrför fnart anflaget helt och hullet ittbrogå. 6rfarenf)eten 
från 9iorge, bär premiering efter befigtning, utan bärmeb före= 
nabe fraftprof, länge ttmrit bruflig, är lifalebeS att annat än 
uppmuntranbe, fåfom förtjubeS af norffa officiella rebogörelfer.

Se här i lanbet äfroentebeS förföfta l a f é b r a g a r p r o f *  
to e n rountio häller ide allmännare bifall, enteban man fnart 
tnfåg att be ide utgjorbe någon måttftod för bjnretS luerfliga 
toärbe faint befåutom bera§ utföranbe lebbc till groft bjurplå= 
geri; bärför blefroo be Ddfå på grunb af få gobt fom famttiga 
I)äfttt)än§förettingar§ i lanbet enhälliga ogillanbe afffaffabe.

2lrbet§häften§ rätta toärbe fan man förft uppffatta, febatt 
man nnberfaftat ĥ nom en läugre tibs anfträngbt arbete.

©ålunba år bet en rntjdet fioår faf att jämföra olifa ar= 
bctsbjur och blanb bem premiera be bäfta; men äfwen om bet= 
ta ftobe i ens tnaft ffulle lanbet® tjäftaftuel, om ben ettfamt 
ftöbbc fig på arbetshästen, ej futtna haf% t förbättra®. (Snligt 
Ijtuab nämligen erfarenheten giftoer ttrib hunben, toifar fig ar= 
betshäften mer eller minbre oförmögen att bibehålla rafen oför=
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fämrab g ett om egen affomnta. 2) etta p r  fin förflaring i ben 
omftänbigheten att bet bagtiga arbete ttri forbra af honom ide 
är nog fträngt för att i tiUräcftig grab taga han® froppäfrafter 
och ttiighet t anfpräf och bhmebelft mibare uttoedla och förfuU* 
fomna bem. ^ärigenom fommer ben arbet®häft, fom nnber in* 
flt)tanbe af rillig utfobring öfmerlentna® ät fig fjälf, att frän 
flägtleb titt ftägtteb btifloa thngre od) froampigare famt bärjämte 
förlora benna rörlighet od) miljatt® energi fom är fä önffmärb.

Dm mi bobbe uti ett flättlanb, funbe mi bättre mara be* 
tjänta af fäbana grofma, längfamma häftar, hwilfa, genom att 
lägga ftörre migt i rebet, funbe erbjuba jorbbrufareit mi®fa för* 
betar; men mära famolaf®*farelffa badar, mära färr, faitfa än* 
gar, gungflt)n meb fina fmigtanbe od) flippriga fafmelbroar, 
fmebjebrufet, nrinterffogSförflorna i bottenlös fnö, färber pä igen* 
t)tba, hata mägar elter ribter läng® fteniga ffog®ftigar äfmenfom 
be långa mägafträdorna mellan probuftionS* od) affåttning®or* 
terna, ftälla få ftora fraf på Ijäftetiö mighet att ben tunga Ijä* 
ften unber fåbana omftänbigheter ffulle mara rent af omöjlig.

®eit l)äft fom emellertib bäft egnar fig för alla be®ja, i 
mårt lanb få mejtanbe förhåtlanben är ben f i n f f a  t r a f* 
m a r e n, tjtoilfen reban af bet ffäl är förbelaftigt utruftab här* 
för, emeban ()nn® egenffap af fnabblöpare förutfätter en plan* 
mä®fig öfning, unber h^itfen benen och lungorna blifmit ftärfta.

Utom flere anbra bemi® för trafmaren® mängfibiga an* 
mänbbarhet i mårt lanb, funbe odfå anföra® bet faftuin att 
af 9 fttjden ttrib utftältningen i SJioffma år 1882 ejponerabe finffa 
häftar, htoilfa för bet mefta moro framftåenbe trafroare, ide minbre 
än 7 blefmo prt®belöuabe i gruppen för minbre arbet®håftar. ?! 
od) meb betfamma man bod erfänner trafmaren fåfom en lämplig 
förbättrare af tanbthäftafmeln, borbe bet berättigabe uti täfliug®*
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förningarne mara infebt. 3 öfmerenSftämmelfe härnteb har °ä‘ 
få iafttagitS att t alla be lättber, bår traffport meb förfärlet ib- 
fa®, finneé tillgäng på goba tjäjtar, tneban i motfatt fall 
bet i allmänhet nog förefommer madra, ftoppbrtyga häftar, 
men mereubels äro flappa od) outhättiga.

ftappförningarne fafna ide motftånbare, ja bet finnes 
titt od) meb bem, fom gå fä långt uti fina angrepp, att 
be falla enl)tuar trafförare till häftffojare eller bjurplågare.

§äftffojeri l)ar bod ingenting gemenfamt meb trafföruing. 
Dm bet någon gång inträffar att häftffojare roa ^  meb att 
föra på trafmen, få är bet bärmeb lifa litet betoifabt att all 
trafförning år pftffojeri, fom att ()ttiarje flagS attmättbanöe af 
häften titt arbete är bjurplågeri för bet arbetet någon gång, och 
bet tt)märr ide altför fällan, bebrifmeS meb f)ättft)nSlöS råhet. 
§äftffojare od) bjurplågare Ijofwa ide tillfommit meb fappför* 
ningarne utan h<*ftt>a funnits i attan tib, och ffofa finnas få 
länge bet ännu gifmeS råa männiffor. Sitt utbömma trafför- 
nittgar för bet be bå od) bå funna mijsbtufus påminner näftan 
om förfaranbet „att utfafta barnet meb babmattnet." §ela ta* 
let om bjurplågeri är få tanflöft od) fafttar få hmatje ftöb uti 
merfligheten att be fom jämnt bära bet på läppen härigenom 
åbagalägga en beflaglig ofunnighet om täflingSförningarneS tuä= 
feitbe. gör öfrigt är trafmaren fft)bbab för mifShanbel genom 
allmän lag od) genom ben beftämmelfe i författningen för täf= 
lingöförningarne att häftens lopp ffatt mara rent od) att piffe 
ide får anmättbaS. ®et rena loppet t)oS häften åbagalägger 
att han ide blifmit brifmen utöfmer fina frafter och piffenS 
bannltjfanbe från banan troingar föraren att genom milb be= 
hanbling uppegga häftens luft att frimittigt uppbjuba alla fina 
frafter unber loppet. 3)e fom af besfa ffäl ännu ide fänna



9

fig öfmerhemifabe funna öftnertt)gn fig (järont genom att uti 
ftatiftiffa taOeKev öfmer taflingSförningarne följa be häftavS 
öbeit, (jtnitfa fprungit fnaböaft oc() bärför borbe tuarit meft ut= 
fatta för att -öfmeranfträngaS, od) be ffola bä finna att f)ä= 
ftarne i allmänhet i ftället att förfämraS unber bet ärliga öel= 
taganbet i täflingSförningarne tmärtom meb tilttaganbe ålber ö!a 
fnabbheten, en naturlig följb af tilltaganbe fttjrfa unber plan* 
utäSftg bresft)t.

ffiej od) äter nej! trafförningen är intet bjurplågeri eller 
hästffojeri utan tmärtom en äbel fport, öfmer. hmats utöfmanbe 
äfmen ben meft fammetégranne perfon ide beljöfruer blt)ga§.

®en är odfå nöjfam, emeban ben bereber lanbtmanuen en 
mälbel)öflig ontmejling i t)an§ altför enformiga, finneSböbanbe 
minterlif. „§mab fan mara mera paäfanbe — t)ttrar en norff 
häftmän, — än att jorbbrufarena om mintern famlaS några 
gånger i medan meb fina Ijäftar på famma ftälle i bt)gbeu för 
att låta bern till gemenfam förluftelfe pröfma fina frafter od) 
utmedla fina goba fibor. Set är en mader ft)n att fe en raff 
trafmare på ben blanfa banan och höra IjanS taftfafta fjofflag 
genljuba mot ben bljftra granffogeit i bafgruttben!"

Utom bet meb trafförningen förbunbtta nöjet mebför bett= 
famma ben mäfentliga nt)tta att trafföraren lär fig att fatta 
färlef till fin l)äft, att efter alla fonftenS regler fföta od) an» 
mänba honom, att riftigt bebömma htoab man af honom fan 
forbra faint att i tib begt)una uppöfmanbet af be hos häften 
inneboenbe anlagen; meb ett orb, han uppfoftraS fjälf genom 
traffporten till ffidlig förare od) funnig häftfännare.

®e meb trafmaren munna framgångerna på fappförning?* 
banan gifma anlebning till nha anfträngningar od) framfalla 
ide altenaft f)o§ håftegarena, utan odfå blanb allmänheten bet

2
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lifliga intreSfe för fyäftfulturen, utan hmilfet benfamnta omöj= 
ligen fan uppblomftra.

Setta intresfe gifmer fig blanb annat tillfänna genom 
tillmaron af be många häftmänäföreningar, inom hmilfa ett få 
fruftbringanbe fantarbete utmedlaS.

Så  härförutom be prisbelönta pftarneS falumärbe be= 
tt)bligt öfaå, är uppföbaren af bättre häftar härigenom i till= 
fätte att få fina brpga foftnaber titt någon bet erfatta. Setta 
btir ännu mera fattet, bå ben finffa häften minner mera efter* 
frågau på ben uttänbffa ntarfnaben; och betta i en fnar frant* 
tib är att emotje, framgår af ben aHarebatt pågåenbe ftarfa 
utförfetn fåmät titt $Hl))élanb fom ©merge famt t. o. m. till 
granfrife.

Seéfa nu uppräfnabe förmåner minnas ide mib uppfö= 
banbet af uteftutanbe arbet§£)äftar. Se befitta ide egenffaper 
fom mäda beunbran od) intresfe. S å  brängarne manligtmté 
föra arbetöhäftarnc mcban husbonbeit fällan fjälf befattar fig 
meb betn mibare, än att hon bå och bå går i ftatlet od) fer på 
huru be äta, btir huu fmåningom att lifgiltigare för bem od) 
är i allmänhet tillfrebSftälb om blott ide några oförutfeöba för* 
lufter inträffa.

Slrbet§häften8 lägre penningemärbe har till följb att man 
manligen egnar h °lt0Tn en minbre omforgSfull ffötfet odj 
bå man fällan är i tillfälle att fätta fjou§ uthållighet på prof, 
minneS härigenom ide häller någon erfarenhet angåenbe huru 
mt)det man fan forbra af häften, hmavigeuom äfmen funffa* 
pen om håftenS änbamålfettliga behanblittg fommer att mara 
miba minbre fpribb.

SSibare ffall ett arbetShäftbeffällare, h°u må nu mara 
atbrig få framftåenbe, fällan minna rt)fte utom fin närmafte
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Ijcmtrcift, tt) f)an fatt på intet fött bettrifa fin öftoerläcjfenEjet 
gentemot anbra häftar. Xidförfetn af ftoit tiE betäcfning fom= 
mer bärför att blifma ringa och följaftligen fåttml nhttan af bt- 
ffäEaren, fom inlomften för öefs egare obettjblig, bå bäremot 
en offentligen prisbelönt trafmarhingft fåfom tänb i ttribfträdta 
fretfar ntöftoar ett mångfalbt förfcelaftigare inflhtanbe på Ijäft* 
aftoetn och bärjämte lönar fig bättre.

Sitt fappförttingarne merfligen fträcfa fitt inflhtanbe tiE 
lanbthäftaftoeln hai' cnljfoar haft tillfäEe att iafttaga på be i 
ögonen faEanbe Ijcifttga framfteg, fom på fettare tiber blifroit 
gjorba. Seras mäftiga inflhtanbe framgår blanb annat båraf 
att änba tiE år 1882 tner än 500 priébelönta häftar blifttrit 
tiE afmel attiuäitba och efterlemnat en talril od) wärbefuE af= 
fomnta. SBtbare röja fig framftegen tpbligt nog genom bet 
bättre ffid, i httrilfet be i täflingen beltaganbe häftarne på fe= 
nare tiber infunnit fig på banan, äfmenfom genom be alt bättre 
proftoen på fttabbhet.

Set är i mårt lanb manligt att uti ttrigtigare fpör§mål 
toäbja tiE erfarenheten från be ftora fulturftaterna. ©ör man 
bet äfmen meb hånftjn tiE traftäflingarne, få ffaE man finna att 
befamma meb ftörfta framgång bebrifttritä ide aEenaft i be fle= 
fta europeiffa ftater fåfom uti granlrife, 9it)fs(aitb, Ŝreuéfen, 
Ofterrife, Söajertt och ^orge, utan od i Slmerifa.

3 granfrife tblas traffporten i ftörfta utfträdning. £ring* 
ftar få ej offentligen ittbjubas till betäcfning meb minbre be 
blifroit pröfmabe till fin fnabbtjet på traftt>ar= eEer galoppba= 
norna, ttrib hfrilfa äfmen be årliga uppföpen af fronoaftoelS» 
hingftar förrättas. (Sug. © a t) o t f. b. chef för be franffa ftu* 
terierna, uttalar fig 1881 bärf)än att traftäflingarne mebföra 
ttjbliga och i aEa riftningar ffönjbara framfteg. Sin talet af täf=



lattbe häftar öfaé dr för år od) trafioarerta toib tre, fyra od) 
fem årå ålber antänba lilt banan i bättre ffid, betoifanbe på 
ettgång ett rationelare urlual od) en bättre toärb. 9tätt bettjb= 
liga funtmor att) lås till traftäflingarS föranftaltanbe, få att t. ej;, 
år 1880 utbelabeå omfring 620,000 marf förbelabe på cirfa 700 
trafmare.

S  ^renåfen ftiftabeä år 1877 „23erliner traftoarftubben", 
fom l)ar till uppgift att beforbra ijäftafiuelit i St)fflanb. Senna 
flubb l)ar inrättat en fomntartraftoarbana, uppå t)widen unber 
åren 1878—79 pUoå tiHfammanS 123 täflingar, l))uarurib i 
prifer utbelabeå omfring 65,695 thffa marf (82,118 fmf.)

§toab åter Jöajern beträffar, få p r  trafförning bärftäbeä 
reban feban långliga tiber tillbafa utgjort en nationalfport, 
htoilfen af lanbtbefolfningen omljulbats meb lifligt intreäfe.

grått betta lanb fpribbe fig traffporten till angrättfanbc 
fretfar af Öfterrife. Slr 1874 bilbabes „traf=föreniugen" i SBien, 
htoilfen unber loppet af år 1879 i prifer utbetalte en funtma af 
34,949 gmf.

Slftoen §ollanb är befattt för fina „ffarptraftoare" 
l) to il ta bod nuförtibeit ide juft göra ffäl för namnet.

Xraffporten i 9h)fslaub p r, fom befattt, uppftoiitgat fig 
till en bett)banbe Ijöjb. ®ett Drloffffa pften uttoedlar ttätuli- 
gen en fnabbpt, fom l)og be meft framftåenbe inbitoiberna blott 
obettjbligt ftår efter ben amerifanffa traftoarenå.

§toilfet inflhtanbe trafförningarne utöftoat på Ijäftfulturen 
i Slmerifa har man, meb hättfhit till benna toärlböbels aflägåtta 
läge, ftoårt att bebötnnta. SJien reban ben omftänbigheten, att 
be praftiffa anterifanarena egnat få nthdeit omforg åt traffpor* 
tens befrämjanbe uttoifar, att be anfe bettfatnma to ar a af flor 
bethbelfe för l)äftaftoeln. Äaraftertftiff är i betta hänfeenbe be=

12
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ra§ befinition på t)äften att „t)an är ett bjur fom fpriitger!" 
Xraffporten är bärför i tjögfta grab omttjcft i SXmerifa; inroib 
be ftefta mera betl)banbe ftäber finnaé förträfftiga trafmarba- 
itor, uppå tjliritfa oräfuetiga täftingar förfiggå. Se uppttåbba 
ref utta ten är o tjäpnabåloädanbe; år 1882 upptager nämligen 
förtedningen på 3lmeri!a8 fnabbafte tjäftar namnen på ide min= 
bre än 495 trafmare, t)toit!a tillrl)ggatagt en engelf! mit =  1V2 
merft på Ijögft 2 min. 25 fe!, tjmilfet berätnabt för 3 roerft ut= 
gör enbaft 4 min. 50 fe!, utmifanbe en tjaftigfyet, fom tjittitö 
albrig uppnåtts af någon europeif! trafmare.

Stfmen 9cotge l)ar ma!nat till rnebmetanbe om att t)äftaf= 
)uetit uteftutanbe ftöbb på urmal efter yttre befigtning, i tängb= 
en mcbför fjäftrafenä förfämring, tjroarför man till motroer* 
lattbe tjäraf i betta lanb bitbat en „!Korft traroertlub" meb 
uppgift att befrämja ben inljemffa traffporten. Se to adr a fnabb= 
fyetSproftoen från be itorf!a l)äftarna bemifa, att bentta flubb 
ide arbetar förgäftoeS. Sen tjittilé fnabbafte af be rent itorffa 
tjäftarne, (jingftett ro i !" p r  roib en täftingStörning i 
ftiania år 1883 trafroat 3 roerft på 5 min. 38 fe!, famt l'/ 2 
werft på 2 min 451/2 fe!.!

traftäflingarne tjaftoa fåtebeS öftoeralt, bär be införts, 
fröttts af all möjlig framgång. Se måtte ftöbja fig på funba 
grunbfatfer, bå t>e Ittnna befitta en fåban trottmaft, att ben ena 
nationen efter ben anbra på bet marmafte antagit fig beraö fat. 
Se äro för tjäfteu tjtoab ljögffotorna äro för männif!an; be 
roibmatttjåtla od) roibare utroedla be t)o£ Ijäftftägtet intteboettbe 
grljenbe anlagen titl tjögfta möjliga grab od) göra t)äften tjäri= 
genom ännu roärbefullare t l)an§ egettffap af bunbsförtoanbt 
till männiffan i tjeuneS fträfroanben för ett t)ögre lultur.
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Set mar t betraftanbe af alla be§fa ffäl lanbetS upplyfta 
fttjrelfe fartit fig föranlåten att anftäUa allmänna täflingåför* 
itingar i mårt lanb, it»ib hmilfa prifer utbela§ för be fnabbafte 
traftoarena. ©ttjrelfen f)ar få mtjdet mera ffäl härtill fom traf= 
förning meb förfärlef ibfats allt febait urminnes tiber i ©uomis 
lanb od) aUt fortfaranbe minner mer ocl) mer fpribning, Ijnritfet 
itogfamt framgår af be i alla belar af lanbet årligen föranftaltabe 
primata fappförntngarne.

S r a f f p o r t e n  är en äbel  fpor t !

14

.§äfte»t3 froppébtjgnab.

2Sib jämförelfen mellan ett ftörre antal fjäftar ffall man 
fnart finna att ide alla l)afroa lifa froppsbtjgnab; fålitnba är 
t. ej. ben tunga brt)ggarf)äften, fåban han förefommer i be ftora 
märlbSftäberna, ofantligt breb grof od) tung famt uppnår ide 
fällan en ljöjb af 12 fmarter od bäröfmer. Sen ettgelffa fapp= 
löparl)äfteit är bäretnot fmal, ljög od) fmärt fom en t)are, n>agn§= 
häften nmder od) reflig od) flutligeit är ben lilla gotlänbffa ffogS* 
häften lifa fom ben ffottffa poityn en riftig btoärg blanb f)äft= 
flägtet, od) öfmerftiger fega 6—7 ftoarter i l)öjb. Senna for* 
mernas ntångfalb Ijar framfallatS genom olittjet i bjurettS 
amoänbningsfätt, ffötfel, utfobring od) urm al till afroel, l)toar= 
förutom flimatet, jorbmånen od) öfriga natiuförl)ällanbeu utöf* 
mat fitt bananbe inflytanbe på bent. Set gtfmeS uämligen en 
naturlag, enligt tjttrilfen bjuren måfte afpaSfa fig efter be för* 
Ijåttanben unber hwilfa *>e leftoa, fåmiba be ide ffola bufa 
unber. därigenom fomma häftar, tjnrilfa unber flere flägtleb 
fått leftoa unber ettal)anba förliällanben od) anttmnts titt famma



flagS arbete, att få fitta froppäbelar få nttoetftabe att be§fa 
bäft lämpa fig för juft ifrågatoaranbe arbete, (jftnlfet be utföra 
meb ftörre lätthet än f)äftar meb anbra fropp f̂ormer.

SBtbare fyar man, genom att lägga rnärfe ttU ben txopp& 
btygnab, fom erfänbt goba pftar befitta, fmåningom ffapat
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mr> i.
JBenäntutng af belar*

1. Sftacfen. 2. tin n in g en . 3. pannluggen nteb nnberltgganbe fjjctéfa 

od) panna. 4. Öronen. 5. Sanerna. 6. Ögonen. 7. ®anafcf)erna. 8. 

fan. 9. M åb o rrarn e . 10. f u n n e n .  11. M fgropen. 12. §al§fantm en 

od) manen. 13. §alfen§ fibot)tor. 14. §aféfäftet. 15. © trupranben 16. 

^ftanfen. 17. SRtyggen. 18. Sänben eller njurtraften. 19. $orfet. 20. 

©ioan§tangen. 21. ®linfan (fitibenet). 22, ©nmnäroten. 23. Såret. 24. 

$nciet. 25. ©fanfen. 26. 2IM e§fenan. 27. §a§fpetfen. 28. §a$(eben. 

29. £>a§tt>ecfet (fatet fi5r fpattåfomman). 30. ©fenbenet, 31. Äotteben. 

32. ®arleben (rättare fotan). 33. §offronan. 34. §oftoen. 35. grantfnäet.
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en pd erfarenheten grunbab tnetenffap ben f. t  t) 11 e r t ä r a n 
fom lär en att efter be tyttre fropp3fornterna bebömma bjuret̂  
toärbe för färfftlba ättbamål

SSitb 2. $8tfb 3.

SSenäntnittg af froMenS befar*
36. Uuberarmen. 37. 2(rmbåg§fpetfen. 38. Öfwerarmen. 39. SBogen. 40. 

23ogfpetfen (bogteben eller ffutberleben) 41. b rin g an . 42. S3röftfiba. 43. 

g lanfen . 44. ©fapet eller t^ötftret. 45. Söufen. 46. D ttre  pftbenttrinfetn. 

47. Sårteben.
SHuien a— b angiftoer t)äften§ längb, Itnien i — h tjöjb öfioer

manfen. ®enom be lobräta linierna p — r  od) n — o bragna förbi ijttre 

^öftbenimnMu (Söilb. 1. 4 6 )  od) bogbtab§broffet§ baferfta fant, bclcté linien 

a— b t 3 lifa ftora betar. Sinien l — m ffär frambenet titt tjeta bef§ längb 

m ib t i tu ;  lifafå linien a — t (å 93ilb 2.) 3)en från lårteben (g) bragnatoin= 

feträta linien g— h fnubbar ttrib tja§tt>ecfet od) n å rn ta rfen  på tjoftoen§ bafre 

bet. (£n genom lja§fpetfen bragen tobrät linte belar nebre befen af benet 

mibt i tu.
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nu höftar för olifa bru! befitta olifa IroppSbtygnab, 
fa är bet tjtterft manfftigt att föreffrifma några regler efter 
httrilla alla häftar böra mara btjgba. fiilmäl gifvoeä bet tutSfa 
allmänna egenflaper fom måfte tiUfomma t)Warje buglig häft. 
grärnft hat man bå att fäfta fig ttrib att bjuret har gob h ä l f a, 
httrilfet igenfänneé bärpå att häften uppmärlfammar htt>ab fom 
för]iggår omfring Ijonorn, i bet han t. ej. lifligt Itipper meb 
öronen eHer gnäggar bå någon intråber i ftallet; ttribare bör 
bliden mara liflig, ögatå fjåtba hinna httrit, ide gulaftig, näs= 
och munflemhinnan ljuft rofenröb, hårremmen lort, åtfittanbe 
od) glänfanbe, bjuretå rörelfer fraftiga od) fpänftiga; anbningen 
i httrilotiUftånb lugn, ej öfmerftiganbe 8—20 anbebrag i minuten. 
§aftiga, bubbla flanfflag, iftjnnerljet bå bjuret ftår i httrila, 
äfmenforn en rännartab förbjupning mellan refbenåfpetfarne od) 
bulen tt)ba på att häften blifttrit f p r ä n g f ö r b. ©lanb öfriga 
teden på fjulbom må nämnaå: foberleba, fiuarhåltanbe af fober= 
bollen i munnen, förfmårab fttiäljning och fobreté uttränganbe 
genom näfan, oregelbunben trädafgång, htoarttrib träden lan 
mara antingen för löå eUer för hårb; trötthet och ftoettning 
efter ringa anfträngning; madlanbe gång; ntörffärgab eller tuat* 
tenllar urin m. m.

Söibare är en af hnfwubforbringarne på en buglig häft 
att han§ fÉilba Iroppsbelar flola ftå i förhållanbe till bet hela. 
3 betta affeenbe forbrar man t. ej. att l ä it g b e n f ! a 11 l i* 
tet ö f t oe r f l j u t a  hö jben b. m. f. om man belar af- 
ftånbet mellan bogfpetfen (bogleben, öilb 1, 40 a) och fittbenet 
(tlinfan, Silb 1, 21 b) i 12 lila ftora belar få bör höjben, mätt 
öfmer manlens fjögfta punft, utgöra elfma fåbana belar. Slr 
häften lila hög fom lång eHer högre få är han för f o r t  eller 
odfå för h ö g b e n t. Stfioen anfes häften mara mälbtygb om

3
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ptt, oaltabt rygg od) njurparti f)oS pnont äro !orta, „f t ä r 
öfmer tit t) c! e n marf "  etter, fom man odfå plägar uttryda 
ftg, är „u p p 1111 f o r t, n e b t i l l  l än  g."

Dm man tänfer ftg en lobrät linte bragen förbi ffulber= 
blabets bafre tant (S3itb 1, 16), odj en annatt förbi yttre (jöft= 
bentoittfeln (SHlb 1, 46), få böra fjoS en toåUagb fjäft ben 
f r å m f t a (bogpartiet a d ) , m e l l e r f t a  (ryggpartiet d é), 
oel) b afe rf  t a belen (forspartiet e b) mara lifa (ånga; 
men fom betta pgft fällan inträffar, utan tmärtom ryggpartiet 
oftaft är bet längfta, fan fåfcnt regel angifroeS att bog oel) 
ba fbe l  a l b r i g  f unna  mara  för  l ånga,  meban 
ryggen a l b r i g  år för  fort .

längb bör toara 2/ö—V2 af IjäftenS f)öjb. 
Sen rafa anfigtélinien anfeä mara madraft. a m S f o p f be= 
ltämneS ett Ijufmub meb utåt fröft näsben, gäbbl juf roub 
bäremot bå näsbenet är intrydt.

D pttett böra mara ftora, flara od) lifliga, fittanbe långt 
från fjroaranbra (breb panna) odj lågt på tjufnmbet.

Örouett böra mara upprättftåenbe od) lagom långa — 
b. m. f. ungef. 2/» af tjufroubetS längb eller få att be nebåt= 
mifna nå yttre ögonminfeln — famt öronfpelet lifligt. gör forta 
öron fallaS r å t t ö r o n ,  för långa å S h e= eller l) a r ö r o n; 
ftå be för långt från tjmaranbra, fallas be m i b ö r o n od), 
om beraS fpetfar f)änga nebåt f l o f ö r o n.

'Jfäebocrante ffola mara miböppna på-bet att frtff luft 
rifligen genom bem må funna intränga i tungorna. „ (£tt ftort
l)uS, bär tnydet folf ffall ut od) in bepfmer ftor börr!" — 
Strabett, fom är gob f)äftfännare, fäger: „näSborrarae böra mara 
miba fom lejonets gap" eller: „tro ej på en p ft meb trånga 
näsborrar, fjatt fmifer big i nöbenS ftuttb,"
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^mftoubetS a n f ä t t n i n g  bör toara fri o c[) lebig, tl) ett 
för brebt ljuftoubfäfte tryder toib IjuftoubetS böjning på ftrup= 
fyuftoubet, fjtoaraf anbebrägtan beftoäraS.

jpalfen ffall toara lång odj lätt, muffulöS odj böjlig. 
Slraberna forbra i betta Ijänfeettbe att afftånbet från öftoerläp* 
pen, mellan öronen till bet ftälle, bär mantaglet flutar, ffall 
toara lifa meb eller ftörre än afftånbet bärifrån tiU ftoanSfpet» 
fen. Octfå fäga be att „en gob Ijäft ide böjer fnä bå t)an äter 
från marfen." — Slr fyalfen ntydet lång od) bäreS i lebig båge, 
benämneS ben f to a n 1) a 13, bäreS ben bäremot upprätt, meb ben 
främre (nebre) IjalSranben utftåenbe, fallas ben t) jo  r 11) a IS . 
© p ä c f l) a 18 är ett ffönljetSfel.

Srtattleit bör toara tång od) l)ög, tt) bärigenom få rygg* 
mufflerna ett fraftigare fäfte. $r manfen lägre än forfet, fägeS 
pften toara öf toerbygb.

byggen ffall toara fort (från manfenS flut till länbenS 
början V® af froppenS längb), breb od) raf. £>oS benfamma 
förefommanbe felaftiga former äro: f to a n f r t) g g, bå ben är 
nebåtböjb, f a r p r y g g ,  om ben f)öjer fig i en båge uppåt, äf= 
toenfom för l ång ,  f l u f toen  famt f f a r p ,  mager  rygg.

Sättben eUer njnrtraften bör mara fort (ungef. 7$ af 
IjuftoubetS längb). ©ont fel äro att betrafta: l ång  äftoenfont 
fluftoen länb.

Äotfei ffall, ifynnerljet l)oS aftoelSfton, toara möjligaft 
långt od) brebt famt enbaft linbrigt ftupanbe. 23rebben bör 
om möjligt öftoerenSftämnta meb långben, något öftoerffjuta 
bringans brebb od) utgöra ungefär 3/4 af tjuftoubetS längb. 
Set aUbeleS r a f  a, (wågräta) forfet, fåbant bet förefommer 
()oS ben arabiffa häften fafnar tillbörlig bårfraft; ett baftill a f -  
f m a l n a i t b e  forS är häller ide gobt. © to i n f o r S fallaS
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bet, bd bet dr rnydet fort od) altför brant f tupar bafät, famt 
dåneforå ,  bd bet ftarft fluttar dt fiborna. $ro höfterna 
altför utftdenbe falla§ fjäften p i it n f) ö f t a b. @ p e t f i g t är 
forfet bd befs öftoergäng frdn länben är intjcfet ffarp.

©Wanfeu ffall toara rifligt tagetbeftäbb od) om möjligt 
bära3 högt. ®en lågt a n f a 11 a eller i n f t u c f n a ftoanfen 
förefommer fjos häftar meb ftoinforg och gör bem ännu fulare. 
$r ftoanfen gleft tagetbeftäbb fattaS ben r d 11 f to a n 3.

SSMttflfttt bör toara breb odj h^älfb. S e j o n b r i n g a  
fallaé ben, bd ben är öftoerbriftoet breb, h ö f b r i n g a, om ben 
är fntal, men framtill utftdenbe, och g e t b r i n g a , bd ben är 
mtjdet fmal meb tättftälba bogleber.

@tt fraftigt, ftort od) frifft hjärta och omfängérifa lungor 
äro af ftor betybelfe för häftens fraftuttoedling. gör att ett 
ftort hjärta och ftora lungor mdtte fd platå i b rö f t f o rg e n  
måf te  ben toara m ö j l i g a f t  r yml ig .  35ärförbörbrin* 
gan toara l)toä(fb och befS brebb ungefär V4 af häftené höjb. 
'-Bröftforgen bör toibare fträda fig möjligaft Idngt bafdt, fd att 
f l a n f e r n o  bärigen om bliftoa f o r t a. 2)är jämte ffola ref* 
benen toara bdg fo rm ig t  h ^ ä l f b a  fd att bröftforgen 
fdren t u n n f o r m ig  b t) g n a b. Söröftet får pd inga toitfor 
bafom bogarne toara i n f tt ö r b t (görblabt).

©luttigen ffall bröftet toara bjupt ,  htoarmeb man för* 
ftdr, att afftånbet från manfeng högfta punft (®ilb 1, i) till 
bröftbenet (s) är i bet närmafte lifa meb afftånbet bärifrån till 
marfen (k), eller odfd att linien frdn ntanfeits högfta punft till 
armbägéfpetfen (37) är lifa läng fom afftånbet frdn benna punft 
till fotlebenå nebre ranb (31). SCRan fan äftoen ffapa fig ett 
gobt begrepp om bröftforgen  ̂ rtjmlighet genom att omebelbart 
bafom manfen (toib linien n—o 5öilb 1) mäta  brö f te tå
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omfång och j äm fö r a  bet ta mät t  meb f )äften§ 
höjb öfmer manfett. Dfmerffjuter bröftomfånget höjben 
meb 6 tum eHer bärutöfroer, {)ar häften en tiErädligt rymlig 
bröftforg. Set tyber lifalebeé pä ett mälutroedlabt, brebt bröft 
om, bå häften ftälleg fä att inre Ijofroäggarne beröra t)tt»aran= 
bra, bet lifrnäl mellan framfnäna finneg ett mellanrum af 2—3 tum.

Stafett bör ide mara för ftor. ®enom utfobring meb 
för mydet f)ö od) förpa blifroer ben öfroerljöfroan utfpänb od) 
fallag bå för h ö = e l l e r  h ä n g b u f. U pp f f ö r t ab bu f  
är äfmen ett fel, fåroiba ben ide blott tiflfäHigtmte i ringa grab 
förefinnes fåfom en följb af fjäfteng förberebelfe till fappförning.

Slanferua ffola mara fylliga od) Eorta eller, fom man 
plägar laHa bet, f l u tna .  SRotfatfen härtill utgöra ihåliga och 
långa flanfer, fom tyba på flapphet.

Sfulbrait eller bogett utgöreg af ffulberfftabet och öfmer* 
armbenet, emellan hmilfa finneg b o g l e b e n, äfmen fallab bog= 
f p e t f e n (40). Sogblabet ffall mara långt, brebt och bafåtlu* 
tanbe, befläbt meb ftarfa muffler, fom bjuba ett gobt läge för 
ranforna. Söogfpetfen ffall ftå raft framåt riftab. ©n lobrät 
linie bragen från armbåggfpetfen uppåt bör gå genom bogbla* 
betg mibt och nå halgfatnmen framom bogblabetg främre minfel.

Unbemmen bör mara lång od) få muffulög fom möjligt, 
fålunba, att ben, fåmäl framifrån, fom från fiban febb, mifar 
fig mara upptill breb och fntåningom affmalna mot framfnäet. 
$(Så armbåggfpetfen plägar ftunbom förefontma en fädartab froulft, 
fom fallag f t o l l f m a mp ;  ben uppfommer belg genom frnala 
fpiltor, i hmilfa häften måfte ligga meb unberflagna framben, 
belg bå ffenbenet är för långt, få att ffong f)alar fomrna att 
tryda på fjälfma armbåggfpetfen. §äftar fom f)afma anlag 
härför, böra fåmibt möjligt ffog utan hafar.



grMtttfitäet bör toara brebt fätoäl framifrån fom frdn fi= 
ban febt.

©fettbenett ffola toara forta od) ttflplattabe fd att be 
framifrån febba te fig fmala. grän fiban febba böra be toara 
möjligaft breba od) må ej ftraj nebanom fnäet någon ttoär af* 
faté finnaå, i fjtoilfet fatt bjuret fägeg ^aftoa f n i p n a ffenben. 
©enorna på bafre fiban af ftenbenet böra fännaS glatta, ftramma 
od) fjårba fom rep famt ftå få långt ut från benet, att man 
mellan betfamma od) fenorna lan fänna ett tybligt mellanrum.

Srätnre farleberua böra toara ftarfa, b. to. f. ide föt* 
långa, famt Ijaftoa en lutning af en fyalf rät toinfel. <§td be 
brantare, är häften f t e l = eller f 11) 11 f o t a b; äro farleberna 
härjämte framdtlutanbe fägeS fjatt t o t a  ö f to e r; äro fotorna 
dter altför länga od) ftarft närmanbe fig ben todgräta ftällnin* 
gen falla§ fyan b j ö rn t r am pa re .

.ftoffronau ffall toara jämn od) ide förete ärr efter fron
tramp, fom lätt föranleba obotlig l)ornfpalt.

.ftoftoartte ffola toara Ijårba od) hela. Slngåenbe b eras 
btygnab od) ffötfel måfte hätttoifaö ttll be goba ânbböder fom 
finna§ om tydfteng änbamdtöenliga ffoning. *)

•̂rambenen ffola ftd fullfomligt lobrätt fd att, framifrån 
febt, en genom bogfpetfen (öilb 2, a) fälb lobrät linie (a—t) 
gdr mibt igenom alla leber od) belar fjoftoen mibt. i tu. 2i= 
fafd ffall en mibt igenom armbdgéleben bragen loblinie (Söilb 
1, l—m) upptill gd ungefär mibt igenom bogblabet od) fram= 
för befé främre toinfel nd t)alfen. 9iebät ffall benna famma
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jpofbcflagélära affyanbtanbe fyäften§ änbamåtSenliga ffoning, af 
Olof ^ktyrsfon^enbj. $ t i§  1 marf 50 penni.
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tinie bela wtberarmen, framfitäet, ffenbenet odj lotteben mibt i 
tu famt nå marfen omebelbart bafom t) of men. SIftoifelfer från 
beSfa ftäHningar äro: ben f n ä tr å n g a, bå framfnäen ftå när* 
mare l)toatanbra än bogfaetfarne; ben f n ä to i b a (fjjulbenta) 
Ijtoartoib uuberarmarne luta utåt; ben nt a r f to i b a od) m a r f= 
t r ånga ,  bå Ijoftoarne ftå (ängre eHer närmare ifrån htoaranbra 
än framfnäen. SSibare äro toib ben t å t r å n g a ftäHningen 
tårna inåttoänba Ijtoartoib tjtterfiban af hofroen fliteS mera; toib 
ben t å to t b a , f r a n f t) f f a eHer b a n S m ä f t a r f t ä l l »  
n ingen,  h^ilfen ofta förefommer l)os tjäftar meb fmal bringa, 
är bäremot fjeta benet utåtroribet, få att tårna metta utåt. 
Setta fel mebför oregelbunbtta frambenSrörelfer fåfom b i U 
j a r b e r i ng ,  n y f t n i n g  eHer f t r t ) fn ing.

ftrantftälba faUaS frantbenen bå ben lobräta linie, fom 
bragcs från armbågSleben faHer bafom framfnäets mibt; u n= 
be r f t ä l b a ,  bå famma linie faHer framom betfamma.

©tår häften meb fnäna frofiga framåt fägeS fjait toara 
bo ef b en t; bilbar bäremot benet en båge bafåt, få är häften 
f abe lben t. SlHa beSfa fel iuffrånfa i hög grab bjuretS an= 
toänbbarhet.

Såtctt ffola toara fl)Uiga, mt)det muffulöfa od) befSutom 
ho§ traftoaren långa, grån fiban febba ffola mufflerna toara 
få ftarft fom möjligt uttoedlabe od) baftiH fträda fig långt neb 
på ffanfen, få att a f i 11 e 8 f e n a n (99ilb 1, 26) förefaUer fort. 
0m man fer häften bafifrån böra lårets muffler på infiban 
fäfta fig lågt neb, meban utfibanS muffler ffola toara få ft)Uiga 
att be ftå längre ut än höfterna.

Sfattfett (byjorna) ffaU toara lång och ntuffulöS famt 
från fiban betraftab breb. SlfiHeéfenan bör ftå långt ut från 
ffanfbenet, få att ett möjligaft ftort meHanrum mellan benet od)
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fenatt förefinneg. Setta mellanrum blir få mtjcfet ftörre, ju 
längre haäbenet är.

5|Så f)a§lebené bygnab beror tiU ftor bel fjäftenö ftyrfa 
od) utbåHighet. @n gob fjaäleb bör toara breb od) torr famt 
bilba en lagom toinfel. ©åtoäl r a f l j a f i f ibe t  fem altför

t r o l i g a  I) a f a r äro att betrafta fom fel <S p a 11 är en 
på inre od) nebre t)tan af t) af en (SBilb 1 o. 3, 29 famt 5, 6) 

ml)det toanligt förefontmanbe fjuflig bilbning, htoilfen beftår af 
en faft, I jå rb  od) orörlig benftoulft, fom förr eHer fenare åftab= 
fommer en fuUftänbig fammantoäjning af ben neberfta leben 
meUan h®fenå fntåben. @tt praftifft fått att igenfänna fpatt 
beftår bäri att tnan upplyfter od) en ftunb t to a rfjåU e r baffoten 
i ftarf böjning od) feban låter Éjäften fpringa; hor han fpatt.

SBilb 4. 

$ctélebettS Ben.
33tlb 5.

$aéleb meb benfpatt.
1. £>a§benet. 2. Sftutt» 

benet. 3. Uärningbenet. 

4. ©riffelbenet. 5. <Sten= 

benet. 7. S3åtbenet. 8. 
Kilbenet.

1. §o§benet. 2. SRullbenet 
3. Sörningbenet. 4. ©rifieU 
benet. 5. ©fenbenet. 6. @patt= 
Jnölen fom ftrcicfec fig öfmer 
flere af fntåbenen fjiuarigenom 
be§fa finéemetlan famntaniou= 
Sit.



fd röjet bet ftg bd genom tybligare plta. % upp fpatt, 
ffafelfpatt,  harfpatt,  btobfpatt, toattenfpatt, 
p i p h a 0 od) haälebågal la äftoettfom f t) l b a pannor 
dro fet Ijttritfa, om be förefomma t högre grab, tunna minfta 
bjuretå toärbe, men meb ben egentliga fpattdfomman (benfpatt) 
haftoa be ingenting gemenfamt.

®e bafre ffeubetten äro ndgot längre än frambettenä, 
men böra ide toara fd tdnga att haåfpetfen ftdr för högt öftrer 
marfen, htoilfet antyber en ftoag bygnab.

SSafbeueu innehaftoa en riftig ftäEning om en lobrät linie, 
fom tänfeS bragen ifrdn Idrleben (SSilb 1, 47) nebdt genomffär ffan= 
fen i bef§ nebre trebjebel, fnubbar toib l)a§toec£et, genomffär farte- 
ben och när marfen i hoftoenS bafre bel. $£ä famma fätt bör 
(framifrän febt) en lobrät linie, fom brage§ genom bafre fnä= 
leben bela benet mibt i tu. Slftoenfd ffall, om man betraftar 
häften bafifrdn en genom haSfpetfen bragen lobrät linie (SSilb 3, 
v—u) bela benet mibt i tu.

Siffom frambenen, fd funna o dfä be bafre aftoifa frdn 
normalftäUningen. ©dtunba funna bafbenen toara u n b e r* 
f t ä l b a eller baff tälba;  toibare före! omnter ben f a b e U 
b e n t a eEer f rofhaf iga od) benrafhafiga ftäUningen 
famt ben ha§toiba, eEer hjutbenta, bd haSfpetfarne ftd 
längre frdn fjtoaranbra än hoftoarne; ytterligare ben f o h a* 
figa, haStrdnga eEer X-benta ftäEningen bd hafarne ftd 
tätare än hoftoarne. ©efåutom funna bafbenen ftd för nära 
eEer för Idngt frdn Ijtoaraitbra.

©dfont fänneteden uppä en regelrätt ftältning af benen 
gäEer äftoen att bogblabet ffaE haftoa famma lutning fom lär= 
benet, meban forfet tutar lifa mydet fom öftoerarmen.
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©åforn yttermera prof på ett lämpligt förljållanbt ernel* 
lan froppSbelarne må anföras att IjuftoubetS längb plägar mara 
lifa meb afftånbet från bogfpetfen till manlen, från ljumfftoedet 
till ftoanSroten famt från (jasfpetfen tiE marfen.

( S am t l i g a  oftttan a i t g i fna  måt t  g ö r a i e f e  
a n f p r å f  på att  i htoar je f a l l  f u nna  t i l l ä m p a d  
ty nog giftoeS bet goba häftar, oaftabt hoS bent ben ena eEer 
anbra linien aftoifer från bet föreffrifna längbförljållanbet.
3)eSfa mått tjäna Ijitfwubfafligaft tiE att fjäftluännen genom 
jämförelfe af motfttmranbe partier 1)0» olifa häftar må funna 
uppöftoa bliden ocf» finnet för l)äften§ former.

®å bet fanffe ffaE intreSfera en eEer annan, må p r  tiE 
flut anföra§ ett orbfpråf fom uttryder be forbringar araberna 
ftäEa på fina häftar:

„Sre ting ffola toara breba: panna, bringa, forS; tre ting 
långa: IjalS, unberarm, forS; tre ting forta: farleb, njurtraft, 
fwanStång; tre ting ftora: bröftforg, näsborrar, ögon; tre ting 
flara: ögon, Ijub odj Ijoftoar; tre ting toacfra: Ijwftoub, ljalS, 
od) forS. — SDfen tre ting äro ftoåra att finna: „en lärb man, 
fom fänner ftg fjälf; en rif poet odj en f u 11 f o m l i g höft!"

$äftené ttppföiming od) ffötfel.
@nhtcar infer att man af båliaa aftoelSbjur ide fan på= 

räfna annat än bålig affomma, bå ju ett bjur lemnar i arf ide 
aEenaft fina goba egenffaper, utan äftoen fina fel. 2anbtman= 
nenS förfta omforg, bå han börjar meb häftaftoel, bör förben*
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ffuE toara att ffaffa fig ett gobt, toälbygbt fto, fom p r  breb 
och bjup båt famt är fritt från fåbana fel, htoilfa, öftoerförba
på affotnman, förringa befg toärbe. grnr man förffaffat fig ett 
fåbant fto, eger man i fitt ftaE en ffatt, fom i framtiben, genom 
be föl, man bäraf erpHer, fontnter att flerfalbt återbetala fitt 
pri§. ©toen må p lft mara nära tio ftoarter höga, eEer åt= 
minftone ide mt)det bäröftoer; närma be fig elftoa ftoarter, få 
äro be oftaft flappa od) föga utljåEiga.

$)å nu emeEertib ftoet i manliga faE blott lemnar ljälf=
ten af föletå egenffaper, meban l)iugften giftoer reften, måfte
man i toalet af l)ingft toara fträng. Slraben fäger: „toätj hing= 
ften odj toälj honom om igen, tt) betänf att ftoet är lift ett 
lärt, fom giftoer foppar tiEbafa, om bu lagt foppar bäri, men 
gulb, om bu lagt gulb bäri." — Dm fålebeg ftoet odfå toore 
unberhaltigt och oanfenligt, få fan man bod unbantagétoig er= 
håEa en ffäligen gob affomma, b l ot t  h i n g f t e tt, h tt> a r* 
meb f toet  p a r a §, är f ä rbe l e S  gob och änba= 
m å l S e n l i g  f f ö t f e l  och u t f o b r i n g  fontnter fö le t  
t i l l  bel unber  be f ö r f t a  l e fnabäåre i t .

0m man förföfer erhåEa en ftörre affomma genom att 
fantmanpara fmå fton meb mt)det ftörte hingftar, få får man 
i toanliga faE iEa bt)gba båtiga föl, hmaretnot man ftunbom 
lydaS öftoer förtoäntan toäl, bå ftora, breba och toäl lagba fton 
paraé meb fmå, men elbiga hingftar.

©toen böra ide betädas förrän toib ftjlba fyra år, tt) om 
be toarba brägtiga innan be äro fuEtoujna, få afftanna be i 
tu är ten famt btiftoa ftoaga. öifafå förftuagas ftoeng frafter om 
be I)toarje år måfte föla; bod fan betta utan fynnerligt men ffe, 
blott man famtibigt utfobrar bem riftigare och låter bem för* 
rätta enbaft lättare arbete. Söättre för ftoet är änbå om bet
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efter ttoänne fölttingar får fyftuta öfroer ett år. ©äfraft bitr 
ftoet brägtigt om bet betädeg på 9—10:be bagen efter förlofg* 
ningen, bå betfamma toanligen år brnnftigt. örunften åter= 
fommer Ijog ftoen, företräbegtoig på toårfommaren, tjtunrje9—ll:te 
bag, till befg be blifroit fcrägtiga, broarefter be icEe mera emot* 
taga l)ingft.

Jpingften bör ej [)tiller antoänbag tiU betäcfning för tibigt 
eller ingalunba förrän roib tre årg ålber od) äfroen bå fällan 
od) meb förfigtigljet. SJien beöfa omftänbigbeter beaftag tytoärr 
ide af flertalet pftegare i roårt lanb, bär bet f)ittt(l3 roarit all* 
mänt brufligt att utan urffiljning utfläppa ftoen meb ett* oc£) 
troååriga, outtoedlabe Ijingftar på beten, Ejtuarifråvt ftoen feber* 
mera på höften bemtagas brägtiga, utan att berag egare eng 
roeta, efter Ijroilfeit f)ingft be blifroit bet. ©åbaitt är naturligt* 
to ig bögft oriftigt od) (jar mebfört oberäfnelig ffaba för roårt 
lanbg båftafroel, i bet Ijäftrafen gått till6afa i ftorlef, fraft od) 
utroedling få att lanbtbrufaren, till följb af brift på bugliga ar* 
betåljäftar ofta ide fan anroänba nyare, änbamålgenliga, reb* 
ffap, broilfa erforbra något ftörre bragfraft. S)et är bärför att 
förroänta att bet nl)a lagförbubet mot utfläppanbe af hingftar 
å allmänna beten ffall mebföra ftort gagn.

SBib fyra årg ålber fan en fraftigt utroedlab Ijingft utan 
att taga ffaba betäda änba till 20 fton, en älbre bingft bäremot 
40—50 oel) bäröftoer. Unber betädninggtiben bör Ijingften ut* 
fobrag meb mera bafre (1V2—2'/2 fappar om bagen) famt er* 
håUa myden rörelfe. går f)an ftå för mydet blir ban ofruft* 
fam oel) betäder fämre. 33äft är att låta boitoni gå i åferbrufg* 
arbete för en lätt toätt, flabb eEer enljäftgbarf. &au bet itnb* 
toifag, bör l)ingften ide få betäda oftare än en gång om bageit, 
ja, bet toore t. o. m. bäft om ban Ijtoarje 3:bje eEer 4:be bag
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finge Ijtoita. @om bet emellertib är af Ijögfta totgt att betäc£= 
ningen f!er förrän brnnften l)o§ ftoen gått öftner, få är man 
ftunbom nöbfafab att låta t)ingften på famma bag betäda ttoå 
gånger, ^wilfet ide ffabar, blott fåbant ide för ofta upprepas. 
Sllbrig bör betädningen ffe meb toålb, tt) är ftoet obenäget att 
emottaga tjingft, få är betta ett betoiS på att betfamma ide är 
brunftigt od) att bet i afla Ijänbetfer ide blefwe brägtigt om bet 
unber fåbana förfjållanben betädteS. Särför pröftoaS förut fto= 
et§ brunftigljet genom att ialttaga befS beteenbe bå bet ftälleS 
brebtoib en liflig toallad etter en ung f)ingft. <Som bet emet= 
lertib giftoeS fton, Ijiuitfa af fitfligljat fparfa faftätt be äro brun= 
ftiga, få bör man atttib iafttaga förfigtigfjetSmåttet att fängfta 
ftoenS baffötter fåtunba att ttoänne linor, (jtotlfaS fptitfabe ög= 
lor fäftaS toib bafre farleberna, föraS mellan frambenen od) 
omfring Ijalfen bär be meb en föpfnut fäftaS. Sinorna få ide 
åtbragaS för fträngt, ty bärigenom blir bet oerf)örbt anfträn= 
ganbe för ftoet att uppbära f)ingften. Sde ()älter är betta nö- 
bigt bå ftoet i ingen ()änbelfe fau fparfa längre bafut än Ijtoab 
linorna mebgiftoa. Säremot bör man afta fig att låta fyingften 
uppftiga från fiban, i fytoilfet faE Ijatt (ätt får fig ett fiboflag. 
©toanftången IjoS ftoet bör mebelft en rem omltttbaS änba tiU 
roten od) l)åUa§ åt fiban på ber ide ftoanStaglen unber par* 
itingsaften må ffaba l)ingften§ (janlem. gör att ide Ijingften 
må traSfla fin framfot i remmen bör benna IjällaS tätt utefter 
ftoetå fiba famt l)elt od) fjåtlet (öSfläppaS om framfoten gått 
innanför benfamma.

Så  Ijingften ffall lebaS fram pålägges ett toanligt betfel 
fjtoarS treusbett för fäferljets ffull meb en liten rem fäfteS fring 
finben. grån trenSringarne utgå ttoänne linor, ifrån Ijtoilfa 
Ijingften lebeS af ttoänne perfoner, ben ena gåenbe framför, ben
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attbra på behörigt afftänb bafefter. 9J?an bör ej tiUdta £)utg= 
ftett att genaft rufa pä, utan äterl)ålla honom fd att fjatt enbaft 
Idngfamt fdr närma fig oct) beftiga ftoet. Unber fjälftoa par= 
ningen fattar man, för att unberlätta l)ingften§ anftrdnganbe 
ftäKning, ett ftabigt grepp i ()an§ ffenben omebelbart nebanom 
framfnäen. ©toet bör äftoen binbraå frdn att pftigt toänba 
fig ät fiban. ©äbenå uttömmanbe gifto er fig tillfänna genom 
rtycftoifa rörelfer pä ftoanfen. £>ingften bortlebeS omebelbart 
bärefter od) ftoet frigöreS frän linor od) ftoanärem famt ftälleé
i ett froalt ftaK. 2ltt genom begjutanbe meb falt toatten pd 
lättben, genom piffflag eller förning omebelbart efter parningen, 
förföfa ftoarljäHa fäbeStoätffan är onaturligt och bärför äftoen 
ffabligt. ®ett fäb fom genom ftoetS frt)ftningar fan uttömmas, 
ffulle i ingen l)änbe(fe Ijaftoa befruftat, ty fom toilfor härför 
forbraS att fäben genom lifmobermunneit intränger in i fjälftoa 
lifmobern och härtill fan en enba broppe toara mer än nog.
2)ärför fer man ocffd att fton bliftoa brägtiga faftän fäben ef= 
ter parningen, fdfom man ttjcft, helt och hullet utrunnit. SJiän* 
gen tror att ftoet blir fäfrare brägtigt om bet ftere gänger d 
rab betäcfeS; betta är bocf icÉc fallet od) utmattar (jingften oitö= 
bigttoté. ®et rätta är att Ijtoarje 9:be eller 10:be bag läta be= 
täda ftoet tiE befS bet ide mera toifar brunft.

®d bet är mtjcfet toanligt att bättre hingftar enbaft mot 
brtjg afgift upplåtas till aftoel, fä f£t)r bonben ofta nog benna 
foftnab od) begagnar fig l)ällre af billigare, men fämre hing
ftar. ®etta är bocf en lifa oflof fparfamhet, fom att befå fin 
äfer meb bäligt utfäbe, emeban betta erhälleS för billigare pris! 
3 fjälftoa toerfet blir bet a (It ib btjraft att antoänba billiga och 
bäliga hingftar, ty beras affomma lemnar fnappaft erfättning 
för betäfningéafgifterna ehuru be i uppföbning fofta lifa myc»



fet, fom föl efter goba t)ingftar. S0iatt bör berför ftabfe ipg= 
fomma följanbe gyEene regel: om man ro i 11 u p p f ö b a 
goba hä f t a r ,  t»öra f å Vt> ä I a f t oe l ä f j i ng f t a rne  
fom mobe r f toen  loara bug l t ga  oel) f e l f r i a ,  eEer, 
om man ej p r  tiEfäEe att roälja fto, få bör bet man p r, pa* 
ra§ meb få u t m ä r l t  p  n g f t fom mö j l i g t .  Slftoelébju* 
ren böra fålunba toara fria från ärftliga fel famt |ttmrfen för 
fmå eEer för ftora, för unga eEer för gamla oel) ej pEer för 
pgbenta od) fmala.

Slår ftoet blifroit brägtigt, måfte bet erpöa rillig od) fraf= 
tigare föba, för att funna gifroa foftret tiHrädlig näring. Set 
bör erpEa en tiE en od) en p lf lappe pfre om bagen jämte 
tiErädligt meb gobt p , bäremot är förpa i ftörre mängb oIämp= 
lig tiE föba, emeban ben upptager för ftort utrymme i bufen. 
gör ftarf utfobring är farlig, emeban ben lått f ra infattar folif 
eEer faftning. Se brägtiga ftoen böra ätiba tiE be fifta tiberna 
före förlovningen bagligen föraS, bod måfte nöbig förfigtigpt 
iafttagaå, på bet ide fölet må frantföbag i förtib. Synnerligen 
toåbligt är att meb bylifa fton föra ftora laf§, ifynnerpt i bjup 
fnö. 5Rågra toedor före fölningen ftälleS ftoet i en fätta, tiE 
ftorlefen om möjligt fem alnar i fyrfant eEer mera. 3nga Ijroaåfa 
prn  eEer ojämnpter få bärinne förefomma, f)toarjämte rifltgt 
ftrö måfte antoänbaS, få att ftoet får ligga mjuft oel) beftoämt.

©ebatt fölet framföbté, låter man mobren flida betfamma 
eEer, om p n  ej roiE göra bet nog grunbligt, ttoätta» bet meb 
ljumt toatten, torfa§ omforgåfuEt oel) tnlinbaö i täden, om ftal= 
tet är faEt. Dm bet är förfta gången ftoet fötar, roiE bet un* 
berftunbom ide tiEåta fölet att bia. Så  bör man litet urmjölfa 
jufret, bårpå lyfta upp en framfot oel) från famma fiba tåta



32

fölet bia. @nart nog ffaE mobren toänja fig toib fölet od) 
utan motftdnb låta bet taga fin natnrliga föba.

©tunbom år- fölet toanffapabt oel) bå lönar bet fig ide 
att uppföba betfamma. Siftoäl bör man ide förfjafta fig meb 
böb§bomen$ affunnanbe, utan Ijälft toånta någon tib, ty iele 
fällan förättbraS fölet unberbart Ejaftigt till fin förbel.

£>ör mobren unber eHer efter förlovningen, !an fölet upp= 
föbaS meb lomjöl!, Ijroilfen bå företräbeétoté må taga§ af en 
fo, fom burit ungefär på famma tib fölet föbbeä. 9JJan ger 
fölet mjölfen fpentoarm i fmå p o r t i o n e r ,  fem tiE fej 
gånger om bagen famt minffar efter några toedor tiE 3 å 4 
gånger. $on§ mjöl! fan ej fyEftänbigt erfätta ftoelS, emeban 
ben i fin femiffa fammanfättning något aftoifer från ben fenare. 
Slomjölfen inneljåEer nämligen minbre foder od) toatten, men 
mera oftåmne od) fett. Särför fan man göra fomjölfen l)älfo= 
fammare för fölet, om tiE en fanna bäraf blanbag ett ftoarter, 
toatten od) ett par fmå bitar foder, © ur m jö l f  f å r  un* 
b e r i n g a  to i l fo r  gi f toaS å t f p ä b a  fö l ,  ty bet bleftoe 
beraS fäfra unbergång.

Dm bäremot fölet bör efter föbfeln, måfte mobren ur* 
mjölfag några gånger om bagen, fnappare utfobrag od) föraå 
mera, famt i mån af be|of erljåEa intoärteS Va ® engelfft* eEer 
glauberfalt.

gölet beljöfwer tillstoibare ingen fynnerlig ffötfel. 2Bib 
toadert toäber ittfläppeS bet mibt på bagen tillfammanS meb 
mobren. SReban toib fyra toedor» ålber fan od) bör man giftoa 
bet litet f roå f ab  1) a f re, fom bet äftoen framgent ffaE 
erljåEa änba tiE aftoänjningen, Ijtoilfen bör f ö r f i g g å f m å* 
n i n g o nt od) ide förr än efter fej månaber. ©fall ftoet föba 
ttoå år å rab aftoänjel fölet toib fem månaberg ålber. © t o e t
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m å f t e  u n b e r  t iela b i g i f n i n g g  t i  ben e r h å l l a  
r i f l i g  f ö b a  f a m t  o to i l  f o r l i  g en meb f i t t  f ö l  
u t f l ä p p a § på  bete. SBib regnig toäberlef ffola be bocf 
tagaå fjem. gölet md gärna åtfölja mobren unber arbetet oct) 
på refor, blott man aftar fig att öftoeranftränga betfamma.

923i11 man uppföba  en f r a f t i g  Ijäft, må* 
fte f ö l e t  unber  be f ö r f t a  åren f ån t y c f en  oclj 
f r a f t i g  föba. Sen l)o§ folfet inrotabe tron, att fjafre för 
föl är onöbig odj t. o. m. ffablig, är grunbfalff, ty juft unber  
f ö l å l b e r n  är I j a f ren t o i g t i g a r e ä n  någon f i n ,  
emeban unbe r  benna t ib  f r o p pe n S  toigtigafte 
bel, benf tommen,  u t t o e c f l a r  f ig oclj för  f in  ut* 
b i l b n i n g  fo-brar, at t  fö l e t  e r h å l l e r  r i f l i g  
nä r i ng .  Särför bliftoa ftoältföbba föl aUtib fmala i bringan, 
ljögbenta od) ffrangliga, meban åter be, fom fått fraftig föba, 
lägga toäl ut på brebben, få en bjup bröftforg famt; blifwa 
toerfligen goba tjäftar. ©ålunba betalar fig intet få toäl fom 
fölets Ijafre, Ijtoarför man fnapt nog fan giftoa för mydet 
bäraf. @tt engelfft orbfpråf fäger bärför: „t)äften<S ftorlef beror 
på Ijafrefäden;,, ett arabifft åter: „fannerligen, om toi ide fett 
häftar föbaS af Ejäftar, ffulle toi fyaftoa trott bem frambringas 
af forn". Set bäfta måttet är att låta fölet äta få myefet  
bet to i 11; bå ffall man få fe, att bet fanffe till en början 
äter glupfft, men fnart åtnöjer fig meb ungefär en l)alf fappe 
fyafre om bagen. @obt bör giftoaå i tillrådlig mängb, 
f)toaremot f örpa  iefe är någon gob föba för  föl 
utan pUre bör utfobraS åt for od) arbet§l)äftar.

(Stt föl, fom fommer att upptoäya till en tio ftoarterS 
häft, toäjer unber bet förfta året ungefär 15 tum i Ijöjb, bet 
anbra året 5 tum, bet trebje 2'/2 tum, bet fjärbe 1 tum famt

5
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bet femte året blott V2tum. §äraf framgår att odfå när ing*  
en unber  be f ö r f t a  åren bör mara a l l r a  r i f *  
I i g a f i. ättan beräfnar att fötet unber en månab beljöfmer 
lifa många tifpunb l)ö, fom bet fjälf mäger.

2lf föban enfam blir fölet roiäferligen ftormäjrt, men änbå 
helt fäfert ingen gob häft, fåmiba ide äfmen be öfriga milforen 
för befg utmedling beaftaS, nämligen: f r i f f  luft,  l ju §, rö* 
r e l f e odj r t) f t.

2 u f t e n år ett näringsämne, utan hmilfet bjuren ide funna 
lefma en enba timme. ®å någon t. ej. brunfnar, få bör Ijan 
bärför, att mattnet Ijtubrar ben friffa luften att intränga i lung* 
orna. ®etfamma inträffar mib aU annan froäfnittgåböb. 9̂ u 
finnes bet misferligeu öfmeralt i ben luft, font omgifrner hela 
jorbflotet, tillrådligt af ben beftånbSbel, f y r gaS  faGab, fom 
unberl)åller lifåtoerffamljeten. 2Jien inftänger man ett bjur t. 
ej. en råtta uti ett lufttätt tiUftulet minbre färl få bör ben efter 
någon tib§ förlopp, emeban luften i färlet genom bjurets anb* 
ning fmåningom beröfmaS fitt fpre od) fålunba ide mibare fan 
unberljålla lifmet. Siägot lifnanbe inträffar, om odfå ide i 
famma grab, uti ett ftall meb briftfällig luftmäjling, bär be un* 
ber bjitrenS aubning och göbfetng förruttnelfe bilbabe ångorna 
ide behörigen aflägSnas. Uti btjltfa ftaU blifma häftarne alltib 
flappa, tröga och förlora i uthållighet, hmarjämte be fmettaS 
mib ntinfta anftrångning. t i l l  förefommaube af beSfa olägen* 
heter gör man upptill nära mellantafet flere l)ål i mäggen, 
hmilfa efter behag funna mebelft ludor öppnaS och tittflutaS. 
SJien ftaHsluften blir änbå alltib mer eller minbre ohälfofant.
3)ärför måfte fötet a l l a  bagar  och i a 11 a mäberut* 
fläppaS på gårben eller i en färffilb fö I g å r  b, Ijmilfen borbe 
finttaS på hmarfe lägenhet, bär häftar uppföbaS. SDär få be in*
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cittbaå friff tuft od) blifma, genom att Ijaftua tillrådlig rörelfe, 
ftarfa, t)ärbiga, lifliga od) toiga. Slraberna fäga bärför meb 
ffäl: „£>äften§ ftörfta fienbe är ftiHaftäenbet" eller: „§roarje fa! 
har fin Ilippa, f)tuarpd ben ftranbar. §roilfen är rotébomen§ 
Ilippa? — toreben. — görftänbetö? ftolttjeten. — o f. tu. men 
häftens f tippa är ftiHaftäenbet."

gölet bör, liffont ben fuHroupa häften, a l l a  bagar  
r t j f taé,  belS emeban bet bä fontnter att i framtiben fä en 
tuader, glänfanbe hårrem, befe bärför att unber rtyften be horn* 
artabe fjäll, fom alltib lofSna från öftuerhuben, aflägänaå famt 
froettporerna fålunba {jåHag öppna. Sitt betta är en toigtig fa! 
toet man bäraf af bjur, hmitfaé porer man genom öfmerftrtyf* 
ning meb fernisfa tilltäpper, efter några bagar bö i froäfning. 
$) e t är b ä r f ö r  l i f a  m t j c f e t e g a r e n S f ö r b e l  fom 
gårbenS  heber,  oin f f r a p a n  och r ty f tbor f ten 
fe f l i t n a ut.

S j u f e t är odfå ett migtigt milfor för bjitrenS trefnab, 
ty liffont t. ej. potatiSgrobbarne uti en mörf lättare blifma 
ble!a och fraftlöfa, få blir äfmen ben häft en me!ling, fom fät* 
lan eHer albrig får fe folen flina. Odfå är }u ett ljuft ftalt 
mtjdet trefligare att miftaS uti och bjurenä ffötfel är i ett få* 
bant bettjbligt unberlättab. W an  bör b ä r f ö r  för fe  
f t a l l e t  meb få många  och få f to r a  fönf te r ,  
at t  bet b i t r  l j u f t  bär inne.

£>roab flutligen r ö r e I f e n roibfontnter, få met enhmar 
att fåmäl männiffor fom bjur, hmilfa albrig unber fin utmed* 
ling få pröfma fina frafter, för hela lifétiben blifma fmaga 
ftadare, fjmarentot fåbana, fom bå od) bå få uthärba froppä* 
anfträngningar, blifma ftarfa od) Ijärbiga. §är gäller bet blott



36

att IjåEa måtta, tt) fö r m t) c f e t och fö r  l i t e t  f f ä m* 
mer a 111.

£äften bör tibigt öfroaä tiE bet arbete han frambeleS fom* 
mer att förrätta. ®ärför bör fölet reban mib l'/2—2 år§ dl* 
ber föraS in, hmarigenom bet blir febigt od) lättljanbterligt. 
Snförningen bör bod företagas meb ftörfta möjliga omtanfa 
och ffonfamhet ty huru roiE man forbra att fölungen ffall funna 
meb en§ ffida fig fom en gammal häft, om ben ide förut ge* 
nom milb beljanbling od) fmåningom fortffribanbe breSfhr lärt 
fig fatta förtroenbe för fin förare och förfta t)toab man riftigt 
forbrar af h°nom. ®et ligger ttrisferligen i häftenS natur att 
roiEigt förrätta bet arbete honom åläggeS, men behanblaS han 
meb råhet, h^ilfet ttjtoärr ofta nog år fallet, bör bet ide roäda 
förunbran Dm bet ftadarS bjuret, fom ide begriper f)toab bet 
ffall göra, tiU flut fätter fig till motroärn. ®etta blir refulta* 
tet om häftbreäfhren 6ebtifroe§ ungefär på följanbe fått:

Gcfter bet fölet helt och f)åUet toarit öfroerlemnabt åt fig 
fjölft faller bet ägaren plötsligen in att häften reban blifnrit få 
gammal att han borbe funna införa§. !Ku tages utan toibare 
förberebelfe ihop meb bjuret, fom måtte tro att ben ytterfta ba= 
gen är inne; betflet pålägges ffoningSlöft od) lifafå febolfen, 
ranforna och hinberttjget, allt utan att fölet befäemeUan hinner 
hemta fig från fin förffrådelfe. ®ärpå lebeS bet ur ftaHet famt 
hinbraS från att ftegra fig och h °W a utaf flere mib befS l)uf5 
mublag fpjårnanbe och „ptroanbe/; farlar. Utan ornfmep fpän* 
ne§ bet nu före, hmarpå en mebhjelpare närmar fig meb lofan 
t högfta hu09- hmilfet förtager fölet ben fifta tiUfthmmelfen af 
mob. 9tär bet flutligen är förefpänbt fläppa farlarne meb en§ 
fitt tag och nu bär bet af i galopp änba tiE näfta huSfnut, 
eEer tiE befS fålen tiE följb af fjårba redningar i tömmarna
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måfte ttoärftanna. S)etta toar bod ide meningen, bärför fmac* 
fag bet åt fölet, od) bå betfamma naturligttoié ide förftår fig 
på tjtoab betta tjat att betyba, nnbertåter ben råa föraren ide 
att på ett mera hanbgripligt fätt meb piffan göra fin toilja gäl* 
lanbe. ©ålunba brtfwett framåt meb piffan, tiUba!af)åUen af 
tömmarna, blir betta råtjetenä od) ofunnigljeteng oerfarna offer 
helt bortfoUrabt od) inläreS fjärigenom formligen tiU i f t a b i g- 
f) e t. £>toarje förnuftig männiffa torbe infe bet itaturtoibriga i 
ett bylift förfaringSfätt.

28tU man uppfoftra åt fig en lybtg od) toiQig häft, bör 
bet tiUgå på ett allbeleg motfatt fätt. SReban mt)det tibigt toän* 
jeä fölet n>ib att bå od) bå ftd bunbet toib grimma, fenare lå* 
ter man bet fmåningom göra befantffap meb bet ena feltyget 
efter bet anbra. 3Jlan plägar för betta änbamål förft låta bju* 
ret lufta på od) beröra föremålet meb nofen, Ijtoarpå betfamma 
helt oförmärft pålägges od) ftoarlemnag någon tib, till» fölet 
ide mera toifar någon räbfla bärför. SBtb ifpänningen göre§ 
möjligaft litet affär af häften och böra ide flere perfoner ån 
nöbigt är bärtoib närtoara. ®et är aUbeleg nog, om en perfon 
ftår framför häften, håtlanbe honom i Ijufwubet, meban ett an* 
nan fpänner för. görfaftligt är att faftbinga honom toib en 
toägg eller påle, ty häften bör otoilforligen lära fig att utan 
ttoångåmebel låta förefpänna fig, htoar bet ån toara må. ©e* 
nom att tinbrigt tefa meb tömmarna aflebeé l)äftené uppmårf* 
famhet i bet ögonblid han har något ffälmftyde i finnet. <£n 
milb, lugn och toänltg behanbling ffaU här, liffont wib all häft* 
breäfyr, ide förfela att göra fin toerfan. 2>å fölet är förefpänbt, 
fätter fig föraren i åfbonet od) håller meb ytterft lätt fjanb i 
tömmarna. ®en, fom fafthåEit befi hnftoub, fläpper nu fitt tag 
och flappar fjäftenä hals unber bet han följer honom några fteg.



38

Ofta Ijänber att fölet ide åttijber bragningen af ben fibaå ty* 
gel, tjroartåt bet ffaG roänba, utan troärftannar; bå buger bet 
ide att blifma otålig od) onb, utan bör man mänta få länge, 
tillé fölet befinnar fig od) finner för gobt att gifma efter, ^å 
intet milfor bör bet bod få fin nrilja fram.

gör unga fyäftar måfte man l)afma få lätta ålbon fom 
möjligt; roibare måfte tiltfeS att feltyget ide tryder etter ff af roar 
bem od) att tömmarna äro möjligaft lätta. SDian må äfmen 
a!ta fig för att föra bem för fträngt. 3 början affer nämligen 
förningen enbaft att göra fålen tygeltam; ben nöbiga rörelfen 
ffall tjan erl)ålla genom att löpa lin a  od) genomflere timmarå 
bagltg roiftelfe i fölgårben. Unber 3:bje mintern fan man bod 
reban föra litet mera od) lära ungfyäften trafma. Sftaturligtmig 
bör ()an mara mälffobb, på bet Ijan ide mib IjalEigt före må 
flinta od) förfträda fig. Öfningen måfte ffe mydet långfamt 
od) meb f t ö r f t a  f ö r f i g t i g ^ e t  få att forbringarne blott 
fmåningom öfaå. © å länge  1) ä f t e n gör t y b l i g a  
f ramf teg  b. m. f. ö fa r  f n a bb f y e t e nä rb e t e t t be -  
mis uppå a 11 m a n i cf e f ö r t Ij o n o m f ö r nt y ef e t; 
få f n a r t  man bocf m ä r f e r  at t  fjan b l i r  matt oel) 
t rög,  måfte a rbete t  o m i l f o r l i g e n  minf faä .

SRågra pläga låta ungljäften gå långa fträdor i ffribt, i af* 
figt att bärmeb ffona Ijonom; betta är ide rätt, ty ben enformiga 
rörelfen tröttar benen, nebftämmer lynnet od) minffar fnabblje* 
ten. tetfamma gäller om långa fträdor i lunf. SRättaft är att 
låta häften gå jämförelferoiå forta fträdor i ffribt famt bå oel) 
bå br i f l oa  I jonom, l i f m ä l  enbaft i  på mycfet  
f o r t a  f t r ä c f o r  (f)ögft 1/4 merft) ,  t i l l  l i f l i g a ,  
f f a r p a  an l opp  (äfmen fallabe „fpurtå‘0 meb f in  b ä f t a
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fnabbf j et ;  fehan far han pufta ut. ©ålunba tär h°n fig 
att fträda på fig utan att taga ffaba od) fnabbfjeten öfaS bärtoib.

©å fort bocf gångarten blir bet rninfta oregelbunben eller, 
fom man plägar falla bet, häften tär fig att „f t j ä l a", b e to i * 
fa r  bet a tt b j ur e t  är ö f to er an f tr  än g b t f)toar= 
för fom fagbt arbete t  bör  nt i n f f a g. ®e amerifanffa 
f. f. » ro l l e r  g" äro annat» ett enfelt od) pålitligt mebet att 
rätta betta fet. 2)e förfärbigaS enflaft af en fort od) breb rem 
af mjuft bubbelt täber uti fjtoilfen infyg 6 tiU 7 ftyden man* 
belformiga blybitar uppnåenbe tillfamman en toigt af omfring 
ett tjatft ffålpunb. hemmen fäfteg löft fring farleben p å b e n
fot, fom b l i r  ef ter  b. to. f. arbetar minbre. $r betta
ide lätt att utröna, fäfteS remmen ömfetoig på f)toatbera benet, 
bå häften ofelbart upphör att ftjäta få, fnart toigten fommit på 
rätta foten. Sänge i feitber bör remmen ide atttoänbas, men
ånyo påläggas, få fnart loppet åter blir orent. Stftoen be a m e*
r i f a n f f a  t o i g t f f o rna  *) åro ganffa änbamåfåenliga, men 
obeftoämare än „rotlerg.‘'

görft feban häften fylt fyra år, fan han antoänbag tiU 
fträngare arbete, men ide förrän toib feg till fju årg ålber upp* 
når han fin fulla fraft. Sr arbetet tyngre, måfte man giftoa 
rifligare hafreutfobring. S l f ma g r a r  häf ten unber  ar* 
betet ,  är bet ett betoig på att betta är för fträngt 
et ter  u t f o b r i n g e n  för  ftoag.

Unber fommarett utfläppag båbe toalladar od) fton på 
bete, l)toaremot hingftarne böra hållag på ftaU, fåtoiba man ide 
för berag räfning har en färffilb toäl inljägnab hage, htoilfet är

*) ®e beftå af cit järnffo, på tjtoarS tjttre ffaltn en ffalformig, meb 

bit) ft)tb toigt af ungef. */» ® ä t  mebelft en ffruf fäftab.
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bet allra bäfta. SBib ftaEfobring böra hittgftarne ert)ålla grön» 
fober, fjmaraf flöö blott få mydet i fenber fom går åt för bagen.

§åften§ magfäcE är järnförelfemi» liten. ®en inrymmer 
nämligen enbaft 2 till 3 fann or toatten. tiU  följb bäraf är bet 
allbeleg nöbroänbigt att utforbra ofta, minft tre gånger om ba= 
gen; ja, läte bet ftg göra, toore bet ännu bättre om häften er* 
fjöUe fitt fober oftare.

SWan fruftar i aEmänhet a tt roat tna häf ten få 
l änge han är  f ro e 11 i g. 2)etta fan äfmen unber roiéfa 
förhållanben blifma farligt, men iafttager man förftgtigljeten att 
l å t a  hä f t en  b r i c f a  l i t e t  och me*> bet f l e t  i 
m u tt tt e tt eHer att ftrö litet hö i mattenämbaret, få att häften 
tmingaS att långfamt fuga i ftg mattnet, uppfomma tnga farliga 
följber. tmärtom blir häften miba lättare förfylb, om han, fe* 
batt fmetten torfat, blir fall od) bärefter glupfft fläder fin törft.

Söigtigt är att egna färffilb omforg åt unghäftenå h°f5 
mar, hmtlfa ide få blifma för långa i tån, höga i trafterna el* 
ler fneba; men fom fåbant lätt inträffar ifymterfjet unber min* 
tern, bå hofroartte ide flitaä lifa mydet fom be tiErnäja, bör 
fnifmen återftäEa bera§ naturliga form. Ddfå bör man noga 
tiEfe att häftarne aEtib äro: m äl f fobba.  ginneä å orten 
någon fmeb, fom genomgått Ijofbeflagåffola eEer på annat fätt 
förmärfmat fig merflig infigt i Ijofbeftagåläran, bör man ide 
förfumnta att anlita honom. 0m fommarett bör häften förfeå 
meb ffor u t an  h°far, om mintern anmänbaå bäremot f f o r 
meb tre  hafar .

föåftar, hmilfa hemfomma nebfmutfabe eEer fnöiga från 
arbetet, böra o t n f o r gå f u l I t  t o r ! a8 ,  i f y n n e r h e t p å  
benen. UnberlåteS betta, löper bjuret fara att infjufna t 
mugg, en fjufbom fom är mydet fruftab af häftegarena eme*
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' bem benfamma är fmårbotlig och °f ta för en längre tib gör 
häften obrufbar. @n fortfattob beffrifning af benna fjuf= 
bontg natitr ocfj behanbling torbe bärför ide fafna intreéfe.

SR u g g är en ganffa manlig, pä bafre ytan af farleben 
förefontntanbe h u b i n f t a tn mat i on,  font gifroer ftg tiU* 
fänna genom följanbe f j u f b o må t e c f e n :  Ijuben på böj* 
ytan — fällan på fiboytorna — af farleben är fmullett, het 
och fpättb, härigenom håren ftunbom ftå ftripiga fom borft 
(ftripfot). Uttber hmila ftöber häften öntfont på ben ena och 
anbra foten, debatt mib linbrig beröring yttrar häften ftarf 
fmärta od) ömmar i hög grab mib rörelfe, ifynnerljet ftray ef= 
ter bet Ijatt tagitg ur ftallet, bå l)Cin ftiger font på nålar och 
rydroiä upplyfter foten, föranbe bettfantma åt fiban. ©enare 
uppfomma tmärgåenbe ()ubloed; begfa förbjupa fig od) bilba 
bjupa får, hmilfa afföttbra en fmörjig, tllaluftanbe mätffa fom 
hopfUbbar håren od) torfar tiU fårfforpor. 28tb fmårare fall 
loåfa håren och ftörre eller mtnbre hubftydeu funna afftötaé 
branbtga. £>uben fan blifma betybligt förtjodab, torr, ffroflig 
och fpröb, i hmilfet fall f. f. f t r t p= eller i g e I f o t uppfont* 
mer, htofltmib håren ftå åt alla fibor fom borft. Senna fornt 
af mugg är näftan obotlig; men äfmen mugg i littbrigare grab 
är ofta mydet fmårläft, hmilfet bäft bemifaä af ben mängb oli= 
fa läfemebel fom meb ftörre eKer minbre framgång förföfté mot 
bentta åfomma.

£> rf af er: anlag, beroenbe på riflig fmettaffönbring; bri= 
ftanbe renlighet; båligt, blött före, ifynnerljet mib fall mäberlef.

Söehanbl i ng :  SDå fjufbomen oftaft uppfontmer af att 
ide ttllrädlig renlighet iafttageS, är bet af högfta migt att häften 
b a g l i g e n  ontf or g §f u l l t  r engöre§ i far leberna 
fatnt färffilt h m ar fe gång ef ter  för  n i ngen tor r*

6
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g n i b e § meb ren âlm, få att ide froett od) fmutS må fmarftan* 
na på benen.

2tr föret mt)det flaffigt fan bet t. o. nt. mara af nöben 
att orbentligt meb tmåt od) ljumt matten rengöra farleben, mät 
torrgniba benfamma mebelft Xjalnt efter tygtappar od) ett ftyc= 
fe uppåt omtinba benen mebelft 3—5 aln långa od) 3 tum 
breba yllebinblar, IjmarS färffitta fjtoarf ide få åtbragaS för 
ftarft, för att ide Ijinbra blobomtoppet. SSinbtarne borttagas 
förft feban fotterna fuUfomfigt torfat. §äfteu ftälleS bärjämte 
på tort od) riftigt ftrö, htoartitl [, a \ m ^äft egnar fig, bå 
fåmät fågfpån fom färrmylla något reta fyuben.

Kör man i fnöförja eller t matten, få får man ide mellan 
förningarne („fpurten") låta häften ftå, utan tjällre tifformigt 
röra fjonom i ffribt.

görefinneS mugg i r i nga  grab pålägges omftag fom 
befuftaS antingen meb froag, ljum a f f l u t , falfroatten, 6 11) = 
mat t en ,  amyfoS eller borajtöSning (1 migtsbel på 20 belar 
matten).

SSlifmer åfomntan l)äraf ej bättre fan man förföfa anting= 
en: f a r b o l f y r a  meb olja, glycerin, ifter eller ännu bättre 
m a f e l i n (1 bel fartborfyra på 10 — 20 belar af fettet); 
tanninlöSning (1 bet på 10 bel. gfycerin); terpentinliniment (1 
bel tjod terpentin på 2 belar linolja ) etter od någon af ne= 
banftåenbe f a l m o r , (tjmilfa i allmänhet berebaS af 1 bet af 
bet merffamma läfemebtet på 10 belar ifter eller mafetin): l a * 
p i g f a t ma ,  b l y f a t ro a , §info;iibfaIroa f m i e f f i l f m er= 
f l o r a m i b e t f a l m a  eller od en falma, berebb af t> t y = 
p l å s t e r  och bom ol j a  i lifa belar. Slita falmor få blott 
i tunna lager påftryfaS.
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yttrar fjäften £) äf t i g f m ä r t a  fan tiUfalmornablan= 
bag något pulmertferab o b ö r t (§erba Sonii) eller b o l m ö r t  
(gol. £>t)ofet)ami) ocE) b e n e n  o m I i  it b a § meb f I a 11 eII- 
b t n b l a r .  ^å f t a r l t  f u f t a n b e  f å r  anmänbeg meb 
förbel g ip  g t j ä r a  (fom förfärbigaS genom att omforggfullt 
blanba 1 bel tjära meb 3—8 belar ntjbränb gip§) eller pul* 
mer af jinfojib, t o p p a r i u i t r i  ol  (blåften), efbarf eller 
j 0 b 0 f 0 r nt.

Uppfomma b jupa ,  f å r i g a  m e c f , ftjllag begfa 
omforggfullt, för att Ijinbra fårtjtorna att fomma t beröring meb 
Ijmaranbra, meb ftoppor af blår i Ijtmlfa man ftrött något af 
ntjfg uppräfnabe torfanbe pulmer. t iE  förefommanbe af besfa 
tmärmecfg uppfomft, afmerfag tjofroarne mera i trafterna än i 
tån, få att fjuben i farleben I)ätteS mera fpänb.

28ib t o r r  mugg påläggeg mär manbe  0 m f 1 a g , 
för fjmilfet änbamål man frtng farleben linbar eit i falt matten 
fuftab oct) mäl urmriben trafa, ofmattpå Ijmilfen feban ett fttjrfe 
majbuf, ojblåfa eller guttaperfatljg tätt åtbinbeg få att ingen 
fall luft får tillträbe; tjtterft linbag feban en tjllebhibel.

fturen unberftöbeS i mäfentlig grab om man en eller 
par gånger i mecfait tngifmer fjäften engelfft= eller glauberfalt 
t portioner af % — '/2 fö i fenber.



SraftoatcttS träning etter förbcrebelfe tiU täftiug. *)

gramftåenbe traftoare äro ganffa fäUftjnta, tt) toanligen 
förmå enbaft be pftar preftera en anmärfningåtoärbare fnabb= 
ĉt, Ijtoilfa äro t befittning af färffilt utpräglabe, näftan alltib 

ärftliga trafanlag. Stlbrig föbaS bod (jäftaute fåfom färbtga 
fnabbtraftoare, utan måfte be genom fmåningom fortffribanbe 
bre§ft)r utbilbag IjärtiU l)toilfet t)os föraren förutfätter futlfom» 
lig fännebom om f)äften§ natur od) egenffaper äftoenfont ett 
gobt fjattbafag för trafförning. SDfen äftoett ben bäft breSfe= 
rabe f)äft ffall ide uträtta unbertoerf, om l)an fonimer tiE ba
nan i toanligt åfl)äft§IjuE b. to. f. fet od) trinb, tt) fjaug anbe* 
brägt ffaE ide toara tillrädligt fri, ntufflerna af brift på meto= 
bifft arbete ide nog ftärfta famt toäfnaberna ffola toara få ge- 
nointrängba af fett, att en ftörre od) il)ållanbe fnabbljet unber 
fåbana förljållanben btiftoer näftan en omöjligljet. görnefag 
fan toigferligen ide, att ftunbom fynnerligen energiffa bjur funna 
traftoa ganffa bra en fortare fträda, be må nu toara albrig få 
feta, men t bylifa fall ligger faran mydet nära att befamma 
öftoeranfträngaS, od) i ingen tjänbelfe funna be uttoedta famma 
fnabbljet fom bå be äro omforggfullt förberebba eEer fåfom man 
aEmänt faEar bet „ t r änabe " .

*) ©fterföljanbe artitel utgör f)ufioubfafIigen en möjligaft tortfattab 

bearbetning efter en i ett SSiener fportblab, „9lHgemeine ©port geitung" å r  

1881 införb längre artiletferie: „2)a§ SCraining beS Sraberpferbes" (odfå 

färffilt ntgifmen fom bof af SSietor ©ilbrer) rebogöranbe för ben träning§= 

metob meb Ijtoilfen toärlbenS ftictligafte traftörare, am crifanaren § i r a m  

SKSoobruff åftabfom rentaf Ijäpnabgiufictaubc refnltat. § an §  lefnab«6eftrtf= 

ning finneS intagen i „|)anbbud) beé Sraberfport" af SSictor ©itberer, i 
„9?orff Sxatoerlalenber för 1881" famt i „58iet" för 1882 p. 284.



45

®et är ide ftoårt att fatta bettjbelfen af en planmägfig 
t r ä n i n g ;  toi fe ju bagligen prof på fjitru jätteftarft bt)gba, 
men ett ftiUafittanbe lif föranbe Ijerremän, fänna ftg trötta â  
en promenab etter ett froppäligt arbete, fom arbetgfarlen utför 
utan ringafte anfträugning. S)en, fom ttoiftar på träningens 
bepfligfjet, tan ju förföta fig på att, utan föregåenbe öfning, 
få fort fyatt tan, fpringa en fyalf eller tiU od) meb blott en 
ftoart toerft od) f)an ffall finna, att ide allenaft anbningen 
fnart netar att göra tjänft, utan od att bagen efter betta lit* 
ta prof toabmufflerna ftola fämtag t ljögfta grab ömma

feax ben t»äft fom ffall trättag förut toarit unberfaftab ett 
mera anftränganbe arbete t. ej. beltagit t ftatens eller pritoata 
täflinggförningar måfte Ijonom unber tiben intill näfta fappför* 
ninggtermin unnag jämförelfetoig mera Ijtoila od) bör utfobring= 
en toara minbre fraftig. 9Kan gifwer Ijäftett, förutom baf re,  
grönfober ,  mo r ö t t e r  famt bå odj bå litet f l i br t j cf .  
Se()anbltngen bör för öfrigt rätta fig efter bjuretg ffaplpnne 
od) främft efter bet fftd ftoart l)äfteng ben befinna fig. Sa= 
lunba fftljer man mellan tre olifa befyanblinggfätt. Set för*  
f t a beftår bäri, att man låter bjuret t j ä n f t g ö r a fom åf* 
eller r e g t) ä f t; benna metob egnar fig bäft för fjäftar, f)toilfa 
toäl u t f t å 11 fappförningeng toebermöbor od) fjtoilfa ide 
altför fnart fomma att täfla. $>et anbr a  f ä t t e t  går ut 
på att b i b e l j å l l a  l ) äf ten n å g o r l u u b a  toib fon = 
b i t i o n *) b. to. f. i träninggtiUftåub eller i trafwarljull, odj

*) Ä o n b i t i o n  !aUo§ bet tiUftånb t tjmittet fjäften förrättar fitt 

arbete unber uppbjubanbe af a (ta fina frafter, u tan  att benna anfträngning 

ntebför ffabliga följber för bjuretg mätbefinanbe. Sitt fätta en tjäft i ton= 

bition eEer i ftid ä r betfamma fom att genom träning öfa fjané förmåga.
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man gifmer Ijonom ben fjärför erforberliga röretfen genom att 
låta Ijäften l öpa 11 u a eHer f ö r a  fjonont f ör  f a p p * 
f täbe e l l e r  f är ra .  ®etta lämpar ftg för fåbana häftar, 
Ijmilfa lifafom be förutnämnbe äro f u l l f o m l i g t  f r i f f a ,  
men fom f na r t  ä t e r  f f o l a  u p p t r ä b a pä bana.  
3)ett t r ebj e  metoben anmänbeä för be häftar, hmilfa fåmäl 
tiU fina ben, fom fitt allmänna tiUftånb t ag i t  någon  
f faba;  beSfa fjållag lämpligaft löfa i en rymlig fätte meb 
rtfligt ftrö famt utfläppaå flere timmar bagligen i fölgårbeit 
eller öfmerlemnaé ()e(t oel) hållet åt fin.friljet ute på betet. ?ir 
felet på benen af fmårare art bör meterinär råbfrågaå oel) f)ä* 
ften hållas allbeles i ftillljet.

SOieit man må nu unberfafta häften fjtttilfen beljanbling 
fom hälft, få måfte man a f t a  ftg för  at t  l å t a  lj 0 5 
nom b l i f ma  för  f ö t t i g  oel) fet. 2lr Ijäften af flapp 
od) fmamptg natur, fmettaS Ijatt lätt od) ymnigt, måfte man 
giftoa fantom mera I jafre,  men mi nb r e  mor ö t t e r  
oel) f l i b r  t) cf, än bå Ijan ttrifar motfatta anlag. 3 l)tnarje 
fall ffall u t f o b r i n g e n  mef t  gå ut på a f f y l n i n g  
od) bör man ttnber l)>oilopertoben ide låta förftoppning uppftå. 
©om bet emellertib ide giftueS tmänne f)ättar meb allbeles lifa 
egenffaper, bör man noga ftubera bjurets ffaplynne. 3 allmän* 
het behöfmer Ijäftett unber fjhrilopevioöeit inga eller åtmtnftone 
blott tunna fontmartäden. ©åbana häftar, hmilfa för fjttfbom 
måfte §ålla§ på ftall, beljöfioa bod bära ett lätt ylletäde.

Dm måren inträffar ben ganffa fritiffa tiben för fjårfälU 
ningen; orätt är att unber benna periob, genom altför hårb* 
Ijänbt ffrapning eller genom ingifmattbe af lin* eEer Ijampfrö* 
mjöl, påffynba fjårfäUningen, emeban bjuret härigenom blir 
ömtåligt för förfylning.
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®d tibett nalfaå för häftens träning, bör ()fttt ftnåntngom 
ertjätla mera rörelfe genom att framför en lätt fläbe t ffribt 
föraS 3—6 merft om bagen. 3u elbigare och fraftigare ett bjnr 
är, befto mera rörelfe behöfmer bet innan befå „ftaltfurage" 
förfmunnit. gaftän benna långfamma rörelfe icfe egentligen bör 
tiU fjälftoa träningen, faftiar ben ide fin betybelfe, emeban t)ä= 
ftenå muffler od) fenor genom benfamma fmäntngont ftärfaS 
od) förberebaå för arbetet i fläpanbe traf, Ijmarmeb ben egeut* 
liga träningen ittlebeå. Slf reban angifna ffäl bör nämligen l)ä= 
ftenå arbete, efter åtnjuten längre bmilotib, meb förfigtigfjet åter* 
upptagaå od) förft g r a b m i å öfaå.

(£fter nägon tib börjar man föra Ijäften i f o r t  traf .  
ipuru länge och ljuru länga fträdor man unber bettna tib bag* 
tigett bör föra häften, beror naturligtmiå i främfta rummet på 
bäftenå froppåfrafter. 5 början måfte ftörre förfigtighet iaftta* 
gaå, ty häften blir bå ntydet lätt öfmeranfträngb och ut an ffulle 
bå meb en öfmerilning ide minna annat än tibåförluft. Unber 
be förfta 8—14 bagarne bör häften als ide få trafma bårbt; 
efter benna tibå förlopp torbe bod l)atts muffler od) fenor mara 
tillrådligt härbabe för att berättiga införaren ( t r änaren)  att 
af honom forbra helt forta, men lifliga a n l o p p („f p u r t g"). 
Unber befamnta låter man häften trafma hurtigt od) energifft, 
utan att bod öfmerffatta bonå frafter och anbebrägt. teåfa 
„f pur t å "  få ej upprepaå för ofta od) fö r ingen bel  ut* 
f t r ä c f a å  på l å nga  bi f tat t fer .  tränaren bör lära 
fig förftå huru långt ban mågar gå utatt att tillfoga bjuret 
någon ffaba. tärmib måfte bon hoöa i minnet att häf t en 
unber  benna t r ä n n i n g å p e r i o b  ut här  bar  mi* 
ba mi nbr e  än unber  f r a mf f r i b e n  fon b i t i o  tt.
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!sftågra författare förorba iugiftoaitbet af a f f ö r a n b e  
mebel innan bet egentliga arbetet toibtager; bo§ fjäftar meb gob 
matfmältning, fom blanb annat röjer fig genom att träden t)toar= 
fen är för bärb eller lö§, är betta förfaranbe bod minft fagbt 
onöbigt. SBifar häften bäremot a n l a g fö r feber  oeb är 
b an mt)cfet göbb,  torbe ett l i n b r i g t  la j e r »  
mebel  mebf öra  gob to e r f a n. 3 fä fall är bet bäft 
att unber itägra bagar§ tib föra £)äftett i fort traf, feban unna 
bonom b'mla odj bärunber ingifwa mebicinen, Ijmartill bäft 
egnar fig enge l f f t  f a l t ,  omfring V*— '/s fö utforbrabt i 
tort tiUftånb eller löft i toatten eller od 20—40 gramm aloe,  
blanbabt meb litet mjöl ocb toatten tiE boU. Slrbetet fär åter* 
upptagas förft bå toerfningarne af mebifamentet uppbört.

Unber förfta belen af trafmaren» förberebelfe, btoantnber 
beitne meftabelä föteS i l å n g f a m t r a f r ö r e l f e ,  måfte 
man öfa utfobriugen, bod ide i bet förfjållanbe fom feberntera 
bå arbetet od) häftigheten öfaS. S)juret beböftoer allt efter fin 
ftorlef 3—3V2 fattnor bafre; bef§ bebof af bö aftager åter i ben 
mån mera fraftfober giftoeä. 3 be flefta fall fan i början gif= 
toa8 få mydet fyö fom häften toill förtära. §ärifrån unban* 
tageå glupffa häftar, font baftoa otoanan att uppäta fin ftröbalm 
i btoilfet faU man bör lägga mu n f o r g * )  på bem. SJforöt* 
ter ffola numera ide gifwaS ocb år bet bäller ide gobt att i 
ftället för Ijafre utfobra råg, forn eller mats. §afre innebåller 
näringsämnena i bet för häften gtjnfammafte förbållanbe.

*) SKait fan lätt förfärbtga cn btjlif af ttoänne forälagba rem m ar 

l)tuilfa§ änbar btifioit nppåt&öjba od) mebelft troärgåenbe remmar falunba 

förenabe a tt munforgen läm par fig efter IjäftenS noå, bär ben ftoarfjålleis 

genom att fafta? toib grimman.
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£)rt)ct berebb af t j toctct l i  fofabt t watten ffaE tib efter 
annan göra gob tjänft. ®en reglerar tarmfanalen» förrättning* 
ar i bet ben loerfar linbrigt löfanbe och afföranbe, [jiuarför 
ben meb mera förfigtigf»et mä gifmaå ät fäbana häftar, Ijtoilfa 
hafma anlag för utfot (biarréi. §o£ häftar hmilfa äter lätt 
lägga pä huU-et od) liba af hår b a afföringar fan flibrl)d gif* 
ii) aö oftare.

Unber hela träningétiben bör häften bagligen erl)ålla 
t t l l r ä c f l i g t  ma t t en ,  men t fmå p o r t i o n e r  
od) för ingen bel i ftörre mängb på en gång.

§ar man nu unber 8—10 bagar fört t långfam traf, få
torbe muffler, fenor och ^ er hafma munnit tiUrädligt i ftabga
od) äfmen anbebrägten mara få pafS förbättrab, att man nu ffof* 
tals fan föra meb h a 1 f f ar t ,  hmtlfen feban, om häften 
befinner fig mäl bäraf fan yttermera ffärpaS änba tiE t r e f m a r t* 
f a r t .  Dm äfmen betta prof utfaEer tiE belåtenhet och häften 
bärmib fortfaranbe btbehåEer fig liflig odj glab famt gärna går 
framåt fan matt för a l l b e l e s  f o r t a  f t r ä c f o r  l å t a  
hä f t en  gå meb f u l l  f a r t .  ©åbant utmibgar 
lungorna od) mänjer organiämen mib att utan men förbraga 
be utomorbentligt ftora forbringar, tjroxtfa febermera fomma att 
ftällag på benfamma.

Synnerlig uppmärffamhet måfte man egna häftar af myc*
fet l i f l i g t och h e t f i g t , l y n n e  på bet be ide må
taga ffaba genom att af egen brift anftränga fig utöfmer fina 
frafter. Derfarna perfoner låta ftg wiEfeföraé bäraf od) tänfa 
att bet ide fan ffaba att gifma häften tyglarne bå han fänner 
fig få fraftfuE och 9°bt mob. SJien j uf t  f å ba na
h ä f t a r  måf te b e h a n b l a S  meb f t ö r f t a  förf ig* 
t ighet ,  emeban beraå goba mitja i be flefta faE ffaE för5

7
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leba bem att öfwerf fatta fin förmåga. 21 anbra fiban giftueg bet 
ftäftar Ijttrilfa åro tröga od) lifgiltiga. ®egfa utljärba gemenlt= 
gen bättre träningeng toebermöbor od) beljöftoa tibtalg genom 
lifliga „fpurtg" piggag upp för att aftägga fitt fömniga fätt.

3 ben mån träninggarbetet fortflriber od) forbringarne på 
bjuretg traft od) utfjåUigljet ftegrag, bör betfamma erljålla en 
möjligaft r i f l i g  I j a f r e  u t f o b r i n g .  SJiånga [jäftar 
pläga ide förtära mera än 3—4 fannor om bagen; b t) lifa bålt* 
ga ätare måfte befjanblag meb fynnerlig ttmrfamfyet, på bet be 
ide må öftoeranftränga fig. S r Ijäften bäremot matfriff, bör 
man giftoa Ijonom 4—5'/2 fannor Ijafre. (En bel mydet glup* 
ffa ätare göra flut på t. o. m. 6 fannor, men „för mydet od) 
för litet ffämmer alt."

Upptageg mydet f t o r a  m ä n g b e r  f öba ,  få be* 
fjöfg bet återigen utomorbentligt I j å r b n a e f a b t  arbete  
för att afläggna bet genom föban bilbabe fettet fom gör anbe= 
brägten tung od) minffar fnabbljeten. ©älbe bet blott I)äften§ 
froppgfrafter utan affeenbe å Ijålfan, få funbe man antaga, att 
ju mera f)afre Ijäften förtär, befto mera arbete fan l)an utan 
men förrätta, od) i befto båttre ffid (fonbition) uppträber fjait 
på banan. <5å naturligt betta räfonnemang än må låta, få Ijrni* 
jar bet på falffa grunber, ty  bet arbete,  fom f r ä f *  
tt) eg för  at t  å t er  u t p l å n a  ö f t oe r f obr t ngené  
i n m e r f a n ,  f t ä l l e r  mye f e t  l jöga f o r b r t n g a r  på 
benen,  l)tt>itfa ju i Ij tt> a r j e I j änbel fe ä ro  be 
b e l a r  af ma f f t n e r i e t ,  fom meft  ä ro  u t f a t t a  
för  at t  t aga  f f a ba .  ®et blir bärför råbligt att mot= 
arbeta bjuretg benägenhet för fetma, fjttiilfet bäft ffer om bet 
unberfaftag en gruitblig fkoettnin g.
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Stnbamålet meb fwettningen är att afläggna öfroerflöbig 
fött odj fett, fom ide gör Ijäften fraftigare, men roäl förfämrar 
Ijang anbning od) belaftar troppen meb böb roigt. ®et regel» 
mägfiga arbetet föröfar mufflernag omfäng, gör befamma fa» 
ftarc, fpänftigare od) ftarfare. ©fulle man bärför funna gob» 
tydligt utfträda träninggtiben od) t)ar Ijäften få ftarfa ben att 
man tilltror Ijonom oroanlig uthållighet, fä ginge bet möjligen 
för fig, att helt och fjället unbroifa ftoettningarne odj enbaft ge» 
nom arbete bringa häften t fonbition; men i betraftanbe af fa» 
ran att möjligen öfroeranftränga bjuret odj ffaba befå ben, ta» 
ger man fin tiUfltjgt till froettningen. SKeb benna enfam utan 
famtibigt arbete, minneg bod ej mydet, — faftäit på betta fätt 
odfå en flagg fonbition fan uppnåg, få till roiba, att fettet äf» 
men bärigenoni aflägSna§ frän binöiuäfiDcn odj organeniQ, — tij 
muffulaturen fjar ide uppnått ben fafta beffaffenljet fom arbetet 
förlänar och f °m iftånbfätter bjuret att utföra oroanligare fraft» 
prof. 0dfå lifroag anbningen och Ijjäitroerffamfjetcn genom ar» 
bete. Sftan må äfroen häUa i minnet att fonftlab f ro e 11» 
ning är  ett n å go t  ro å l b f a m t mebel ,  fom meb 
f örf  ig t ig tyet bör  anroänbag,  i f y n n e r h e t  h ° 3  
h ä f t a r ,  h it? i l f a ä ro  af f l a p p  f o n f t i t u t i o n ,  
ty begfa fmälta genom fwettningen formligen tillfamman. ®är» 
emot är ftarfare froettning att refommenbera för goba fraf» 
tiga häftar, h^itfaS ben bod ide lätt utljärba ett anfträngbt 
träuinggarbete.

Slillroägagåenbet för froettningeng framfallanbe är följan» 
be: bå bet någon eftermibbag inträffar ett milbare roäber, föreg 
häften meb ett lätt täde i fort traf; feban fpänneg han ifrån, 
tådet aftageg och ftoetten afffrapag meb en af trä förfärbigab 
ffarpfantab f ioett fni f .  därefter tädes bjuret ånyo ro armt
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od) röre§ i ffribt; ffulle Ijärtoib Ijäften ide äter räfa t fä ftarf 
ftoettning att frabgan fan afffrapag, få må man för in» 
gen bel tänfa att Ijäften genom fnabbare rörelfe befjöfioer ttoing- 
ag Ijärtill. gör att toara nljttig odj tjäna fom prof på en 
toäl framffriben fonbition bör frabgan uppftå utan anfträngbt 
arbete odj lifafom af fig fjälf. glere Ijäftar beljöftoa tjocfa täo 
fen meb Ijitftoub= odj Ijalsfåpa för att råfa i ftoettning, meban 
beitne fjoé anbra inträffar reban genom att be, enbaft befläbba 
meb ett tunt täde, rörag i fort traf od) bärefter, meb ett tjtter* 
Itgare täde pålagbt, rörag i ffribt.

£>elt fäfert toerfar en ftoettning bättre om ben framfallag 
utan pålägganbe af altför många odj tjoda täcfen. Dm bärför 
ide efter lagomt arbete unber måttlig befläbnab en orbentlig 
portion frabga fan afffrapag, få bringaS i be flefta fatt fjäfteft 
till ftoettning om man giftoer Ijonom forn, ntaig= eller hälft 
f l i b r t) c f berebb af V2 ftop fint Ijtoetefli fofabt i toatten.

3 allmänljet är bet lätt nog att få Ijäften till ftoettning,*) 
totba ftoårare är att få Ijonom l ång f  am t af f yl b. 2)etta 
tillgår på följanbe fätt: feban ftoetten orbentligt afffrapatg täcfeg 
häften åntjo omforggfullt od) lebeg långfamt i ffribt få att Ijait 
fmåningom afftoalnar. S)å Ijan toäl torfat odj ftoalnat föreg 
Ijan i ftaUet (man må för all bet ide göra bet för tibigt) od) 
r e n b o r f t a g  omforggfullt; bärpå erljåller Ijäften flibrtjd, 
tädeg åntjo odj föreg ännu en gång i bet fria, men blott för en 
fort ftunb. gör fifta gången intagen ftälleg Ijäften, meban täo 
fena ftoarljållag, att ftå meb fotterna uti btjttor meb ljumt toat=

*) W an funbe ttjda att ett grunbligt fiuettbab lättaft botbe funna 

åftabfotnmaS i en toanftg finff babftuga; erfarenheten Ijar bod bemifat att 

ångbaben för träningäänbam ål fafna alt toärbe.
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ten, benen troättaå nteb ttoål, t o r r g n i b a å  odj oml i nbaS 
mebelft långa binblar af mjuf flanell. £ärroib böra linborna ide 
åtbragaS fyårbt på bet blobomloppet ej af bem må på minfta fätt 
fjätnmaS. §ar betta alt ffett, gifroeå något fenare ännu en por» 
tion ljum flibrtyd od) för aftonen något minbre Ijö än loan ligt.

Sftorgonen bärpå ffall Ijäften fånna fig fpänftig, fraftig 
od] lätt. SR an för nu Ijonom t fort traf öfmer en fträcfa af 
5—6 roerft, Ijroarroib några „fpurt§", på Vs merft Ijtoarje, fö= 
ra§ meb gob eller bäfta fart.

£ärefter fortfares meb bet bagliga arbetet lifafom förut.
gem eller fej bagar efter fmettningen torbe Ijäften mara i 

ftånb att, utan att bäraf taga ffaba, meb fin ftörfta fnabbljet 
trafma 3/4 merft efter fefunbfloda. Slf bet bärmib uppnåbba 
refultatet fan man göra fig ett begrepp öfmer Ijuru långt trä= 
ningen framffribit äfmenfom om IjäftenS fnabbljet. ®etta forta 
prof fräfmer fällan någon mibare föränbring i utfobringen 
än att man på morgonen famma bag profmet företages, giftoer 
Ijäften något minbre ljö, Ijafre odj matten. Sr man nöjb meb 
refultatet fortfätteå arbetet på famma fätt fom förut b. ro. f. 
man låter a l l t i b  I jäften gå l å n g f a m t  t i l l  b ef 3 
ben f ö r f t a  u t t ömn i ngen  f ö l j e r ,  bärefter föreå 
meb t r e f j ä r  bebelö f nabbl j e t  odj beféemellan aU» 
bele§ f o r t a  f t r ä c f o r  meb f u l l  f a r t .

Unber Ijela tiben för Ijäftenä träning för tränaren ide ett 
ögonblicf flappaS i fin toärffamljet, utan,  få f n a r t  hä = 
f ten m i f a r  be f ö r f t a  teefen t i l l  öf roeran» 
f t r ä n g n i n g ,  m i n f f a  a r be t e t .  S  troifroelaftiga faE 
är bet alltib bättre att forbra för litet än för mtjrfct. SJJifter 
häften i följb af anfträngningen aptiten, blir Ijanä blicf matt 
od) förlorar Ijåret fin glanS, bå är fpelet förlorabt odj bet be=
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IjöfroeS merenbelS flere medorS Ijmila od) omforgSfuE ffötfel 
för att utplåna roerfningarne bäraf.

|)ar bet förfta profroet utfallit tiE tränarens belåtenljet 
fan nian 5—7 bagar fenare måga ett ntjtt förföf på 1V2 
U) e r f t . ©år Ijäften riftigt frifft itnban på benna biftanS är 
bet i många faE ide nöbigt att för ett fappförning på en 2 
roerfts bana göra några ytterligare förföf. Sr Ijäften ftjnner= 
ligen utljåEig od) I)anS ben ottmnligt ftarfa, få må man före 
fappförningen ännu anftäEa en profföriting ( f. f. „t r i a 1") 
öfmer l ’/2 merft; bäft är bod att afftå bärifrån ty faran ligger 
alltib ntpdet nära att forbra för mtjdet af Ijäften.

©fall häften förberebaS tiE en 3 merftS täfling få åtgår 
fjärtiE längre tib odj mera arbete Ijroilfet bod fan förrättas i 
minbre fnablv gångart, emeban utljåEigljeten företräbeSmiS ut= 
medlaS genom rörelfe i mebelfnabbljet öfmer längre fträdor. 
Sifmäl få be lifliga antoppen (fpurten) ide Ijelt odj IjåEet ute= 
blifma, bå ingenting är mera egnabt att fråntaga Ijäften I)umö̂  
ret än att låta Ijonom förrätta ett altför enformigt, finnes* 
tröttanbe arbete. SDärför gör man floft uti att, fåloibt möjligt, 
företaga träningen på jämn lanbsmäg, ttj Ijäften blir uttråfab 
af att ftänbigt måfta löpa i runbel på Ijårb isbana.

Ungefär 3 medor före täflingSförningen måfte man före
taga ben förfta profförningen (trialen) od) betta genaft öfmer 
en fträda af 1 merft. STrialen öfmer •/* merft befjoftuer ide 
förföfaS, bå bet ju gäEer att funna bebömma IjäftenS utl)ållig= 
Ijet od) ide IjanS ftörfta fnabbljet på forta biftanfer.

Sr man nöjb meb fnabbfjeten öfmer 1 merft, fortfätteS 
arbetet lifafom förut od) ffaE Ijäften omfring 10 bagar fenare 
mara routen ett fifta förföf. S l f tonen f ö r e  bet f am*  
ma gi fmeS mi nbr e  ma t t en  ocl j l jö,  odj pålägges
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rationen förblifmer oaffortab.

®enna „flut= triat" begynner man meb att äfa en merft 
t gob fart; feban aftorfaå froetten o cl) täcfen påläggas, f)roar= 
efter Ijäften en fjalf timmeS tib föreg i ffribt. £>ärpå föreg
tmå merft i en fortfättning. Srafmar nu Ijäften rafft od) ener= 
gifft od) mifar Ijatt ännu pä flutet, att bet „finne§ någonting
att taga" fä fan man mara tämligen fäfer på att hani Ijar till= 
rädligt fonbition för ben affebba täflingen, fjmarföre ett t)tter= 
Itgare förföf ide aUenaft more öfmerflöbigt, utan tiE od) meb 
funbe ffaba.

S r i a l e r n a  e l l er  p r o f f ö r n i n g ar  n e fä al * 
br i g  mara  l i f a  l ä n g a  fom f j ä t f ma  t ä f l i n g e n
för  I j roi l fen hä f t en  t r ä n e r a S .  3 aEmänhet fan 
man antaga att Ijäftar hmilfa mib trialen meb lättfjet trafma 
tmä merft, äfmen äro förmögne att gä tre merft ä rab. 3 od) 
för en 3 roerftälöpning plägar man läta Ijäften gä 5 å 6 merft 
i ffribt famt bärefter 3—4 merft i traf meb nägra fnabba 
fpurtg. — ©om regel funna be nu föreffrifna biftanferna ide 
gäEa, utan angifmaS beSfa fiffror blott för att antyba att en 
häft fom ide uthärbar betta arbeta, har föga hopp om att mib 
fjälfma täflingen utmärfa fig.

Unber tiben nteEan ben fifta trialen och täflingen (omfring 
11 bagar) ffaE famma arbete förrättas fom förut, bäreft ide 
utgången af trialen attroifar ett färffilbt förfaringSfätt. Dm 
nämligen mib benfamma häften mäl åbagalagt tiErädlig fnabb* 
het, men lifmäl mib flutet af ben aitbra merfteu mifat teden 
tiE afmattning, få är betta ett beroté att träningen ännu ide 
tiErädligt framffribit od) arbetet måfte bärför öfaS. 3 tjtoarje 
faE måfte man eftertrafta att häften fotnmer meb gob attbebrägt
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till banan, Ijtoarför häften nägra bagar före löpningen bör 
unbergå en linbrig ftoettning. gör roinnanbe af betta änbämå 
förflär att täcfa häften meb täcfe och hufmubfäpa famt föra ho* 
nom i fort traf. 9lffylningen bör ffe pä famma fätt fom reban 
föreffrifmité.

9lftonen före fappförning  ̂bagen gifroeå ben manliga mäng* 
ben fjafre och ungefär IV , B hö, men minbre matten än man* 
ligt. £iU natten päläggeg munforg.

^ä morgonen fjälftoa täflingébagen utfobrag blott 6 froar* 
ter hafre och lita ut t) clet matten. SBantigtmiå föreg bjuret ben» 
na bag enbaft i ffribt, är bet bod mydet mobigt odj fraftfuUt 
famt roifar böjelfe för iitflag, fä bör bet fä tillryggalägga 6—7 
merft i fort traf. Sllodan 10 eHer 11 (om fappförningen ffall 
förfiggä fl. 12 eller 1 ef. m.) utforbra§ 5 å 6 fm arter hafre 
och */,—l l/2 ^ hö. SHinbre än V* W tiUfrebSftäller ide bjuret, 
mera än 17, % funbe lätt ffaba genom att betunga bjuretö 
anbning.

§ar häften nu fin förfta fappförning bafom fig od) har 
han bärmib mifat en tillfrebSftäUanbe fnabbljet och fätunba 
marit i gob fonbition bör man unber mellantiben till näfta 
fappförning n ä g o t  i n f f r ä n f a  bet bagliga arbetet; ty 
fortfar man lifafom förut, är bet näftan fäfert att bet ffer pä 
fnabbljetenS befoftnab.

35en erforberliga fonbitionen är ju nu förhanben odj ben 
obetyblighet fom tiUäfroentyrg ännu fattag, fatt erfättas genom 
be ätgärber fom ytterligare funna nubtagaS för fnabbhetenS 
höjanbe. ®etta ffer bäft genom att i n f f r ä n f a  arbetet s  
män g b; bäremot före§ r ä t t  mänga  f f a r p a ,  men 
f o r t a  f p u r t ö genom hmilfa häften minner f jälff örtra en b e 
odj famtibigt öfar fnabbheten.
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(Efter fappförningarneg flut unna§ häften mera hmil a; 
fton utfläppaå* pä bete, tjtuitfet äfmen more iDet häfta för 
hingftar.

Eöcsregter.
2)å bet fnappaft gifmeS tmänne häftar meb allbeles lita 

egenffaper od) lynne, är bet i allmänhet ingen lätt fa! att mät 
införa trafmare, utan erforbraS härför mt)den urftilning od) 
en mifS naturlig fallenhet, ifynnerhet om häften genom föregå* 
enbe rå* odj oförnuftig bel)anbling lärt fig ofeber. SBib breS* 
fyren och mib roalet af mun ag begdä nämligen begröf* 
fta fel och förbärfmaä hdftmumtarne ofta för aH framtib. 93i- 
behäller häften bäremot fin fänfligljet i lanerna (mungiporna), 
fd fänner han och uppfattar hmarfe äfmen ben minfta trydtxing 
af tömmarna och fQn föraren genom bem göra fig förftdbb. 
SDärför bör man framför alt ho§ unga häftar minlägga fig om 
att föra tyglarne meb lätt ,  faftän f t abi g hanb. Äörarert 
fan mydet mäl beherffa bjuret utan rydningar, rifningar och 
oafbruten l)ärb bragning (tjurhdllanbe) blott han ide öfmerilar 
fig, utan gär tiflroäga meb omforg, tdlamob och tu9n- $>en 
unga f)äften§ laner äro mydet fänfliga, hmilfen egenffap man 
borbe föfa att bibehålla, bd bärigenom en ffidlig förare bättre 
än på något annat fätt, fan göra fig förftåbb af häften. 2111 
hwab man f o r b r a r  af t r a f ma r e n  bdhanf t o r *  
mar  f r a m ä t  meb f i n  bä f t a  f n a b b h e t f a n  
man l ä m p l i g a f t  mi nna  meb t h g l a r n e $ t i l l *  
hj ä l p.

SBtéferligen fan man odfå genom rop, fjojtanbe och pi‘ 
ffanbe brifma på häften, men besfa mebel (jafma ide bet märbe

8
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fom ligger uti en gob tygelföring, på en Ijäft meb fånflig 
mun. SKatt bör bä r f ö r  gör a  f ig t i l l  r ege l  att 
i c f c genom tyårbl jänbt  oc^ rå t t j ge l f ö r i ng  
f ö r b ä r  f tt) a f) ä f t e n § mun.  SJiftoer od) brager man 
nämligen oupphörligt i tömmarna utan att gifma efter bet 
minfta, få ffall Ijäften fnart Ijitta pä att, för att unöaitbraga 
fig fmärtan, Ijårbt lägga fig mot bettet, tt) Ijan ffaH erfara en 
linbring utaf att tteroerna bomna af bet på lanerna toerfanbe 
trljdet. ©ålunba bliftoer Ijäften Ijttmb matt faUar Ijårbmunbt, 
Ijtoilfet är ett altoarfatnt fel.

Suttan man toäl fan föra en Ijäft, måfte genont förföf 
utröna§ Ijtoilfet flagg bett fom är bet lämpligafte. T̂ilt förft 
förföfeö meb trenfen, i nöbfall möjligen ä ftoen meb ftäng. ©ant* 
ntanfatta, mydet ftarpa järtt böra fä ttribt möjligt unbttrifag.

SJSiffen bör  an t uänbaS  få f ä l l a n  f om möj* 
11 g t, mett fer  man f ig någon  gång änbå  för* 
a n l å t e n I j ä r t i l l ,  måf te  Ij ä f t e n o t o t l f o r l i gen  
tu e t a Ij )u a r f ö r Ij a tt f t r a f f a §. 9J?eb IjäftenS ftraffanbe 
borbe matt alltib gå möjligaft förfigtigt tillttmga famt i bet läng* 
fta förföfa att meb gobo förmå Ijottom till Itjbnab. görft när 
man öftoerttjgat fig om att bjuret ide toägrar lybnab af fmärta, 
räbfla eller någon lifnanbe orfaf, utan af onbffa eller illtoilja, 
må man ffriba tiE beftraffning, Ijtoilfen bå bör toara ef ter*  
t r t) c f l i g oel) a l tt> a r f a nt. Sifroäl må man ide upprepa 
piffflagen för ofta, allraminft om Ijäften är utan fftjgglappar, 
ty bet Ijättber bå ntfjdet lätt att fjatt fparfar upp, Ijnrilfet är 
en förarglig ofeb, fottt fan toälla lebfamnta oltjdsfall, ifynnerhet 
om man för i ljög fappfläbe eHer* färra („fulfy"). 3 följb af 
piffflaget ffall Ijäften fafta fig i felortta, Ijtoilfet efomoftaft för* 
anleber ojficftiga förare att toulbfamt riftoa Ijonont meb töm*
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marna. ®etta är ett mt)det bäligt förfaranbe, bä bet gifloer 
uppfjof tiU färtga mungipor, förbärfioabt Itjnne od) orent fteg. 
St 11 omroä j t anbe  l u gn t  1) å 11 a in o c h g i f 10 a 
ef ter  ffaG bättre leba till målet utan att mebföra be nämnba 
olägenheterna.

UnbantagSUMg förefommer bet häftar Ijttrilfa ide lunna göra 
fitt bäfta, meb minbre be uti förarens Ijanb finna ett loifst ftöb; 
men äftoett IjoS fäbana är bet i c I e f ö r b e l a f t i g t  a t t  
meb I i t a r t a b t r a f t f t ä n b i g t  l) ä n g a i töm* 
ma r na ,  utan bör man ömfom ftabigt hälla jn bem och feban 
l å n g f a m t  och n ä f t a n  o mä r l l i g t  f t ä p p a efter 
(gifum häften luft) odj på betta fätt förefomma att fänfelit i 
lanerna tjelt od) hället bomnar. Sältan är häften af naturen 
härbmunbt, utan itppfojtraS härtill genom Ijdrbljänbt ttjgelfö* 
ring; men i betta faU blir bet-odfå omöjligt för häften att ut* 
toedla h el a fin fnabbhet, emeban ben fraft hroarmeb han 
tillbafahäUeå bättre af honom funbe tillgobogöraö för att på* 
ftynba farten.

gör att bibehälla munnen fänflig måfte tömt r t) c fe 
t ib ef ter  a nnan  något  f ö r f t ä r f a S  och onte* 
b e l ba r t  bä rpå  äter  f ö r mi n f f a g .  ®etta fär bod 
ide ffe genom en bragning meb Ijela armen, utan blott mebelft 
en l i n b r i g  tor i bn i ng af  hanb l eben,  hwarloib 
tummarna röras uppåt od) fiUfingrarne nebåt. Stommarna 
faftl)älla§ härunber fäfert od) ftabigt, od) böra ide htoarbera 
hanbleber toribaå på engång, utan ef ter  I) ar an b ra.

föraren bör Ijluarfen fitta framåt* eller bafåtlutab od) 
hänga meb hela fvoppsioigtcu i tömmarna; han bör fitta upp* 
rätt och, han måfte hälla itt, göra bet blott meb armfttjrfa 
SJågra pläga hålla armarne fultfomligt utfträdta meb tömmarna
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toirabc fring hänberna och läta feban fin böba froppStoigt 
toerfa på l)äften3 mun. betta fätt är bet naturligttoté 
omöjligt att fontrollera bet trtjdE fom intoerfar pä lanerna, för 
att efter befyof funna minffa eller ftegra betfamma. S)cn luff, 
fom enbaft begagnar fig af fin armftyrfa ffall funna befjerffa 
fin häft; ben bäremot, fom meb hela fin froppgtoigt hänger i 
ttjglarne beherffar h^arfen häften eller fig fjälf, och, Dm häften 
är härbmunbt, rader bet ide länge förrän benne för fuffen 
htoart han behagar. D e f f ä  är bet to i b fäbai t  tt)5 
ge l f ö r i ng  o mö j l i g t  at t  u t f ö r a  benna l i l l a ,  
f f r u f f o r m i g t  f r än  ha nb l e be r na  u t gäenbe  
t r t j c l n i n g  pä l a ne r na ,  fom l oer f ar  fä fyn* 
n e r l i g e n  upp l i f t oanbe  och f p o r r a n b e  på 
häf ten.  §ar benne engång fattat betybelfen af betta lätta, 
blott ögonblidliga trl)d, få ffall han albrig nefa att följa ben 
gifna toinfen, till och ™eb om han reban befinner fig i fin 
ffenbart bäft a fart. £>ögft fällan ffall han till fötjb bäraf flå 
in, htotffct Hfliga häftar blott altför tätt göra, om be briftoas 
på genom rop, fmadningar eller piffflag. Sngen borbe bärför 
uraftlåta att amoänba betta flagg thgelföring, fom är få lätt att 
lära fig och af häften förftåé få toäl.

<£n mydet toigtig omftänbighet är fättet att h ä j b a in* 
f la  g en. 3 allmänhet bör man förföfa i bet längftaförefom* 
ma btjlifa; bod giftoeS bet faU bä befamma äro af förbelaftig 
ititoerfan pä bjuretS fnabbhet och uthäHighet. Sftoen be på* 
litligafte häftar göra någon gång inflag, tiU od) meb utan att 
toara trötta; ett enba obetybligt feltramp, en oförutfebb 
flingring af åfbonet fan ttoinga bem härtill. ®ärför måfte 
man förföfa bibringa häften fonften att to in na genom in* 
flag — b. to. f. att ide för h^arje inflag fafta farten få att
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fjatt för Ijtoarje gång bliftoer tillBafa meb ftere ä̂ftlängber 
utan ttoärtom genom ombyte i muffeltoerffamljeten famla ntja 
frafter tiU en ännu ffarpare fart än förut. SRan bör bärför 
icfe genaft riftoa i tömmarna fä fnart Ijäften fattar galopp, tt) 
gör man betta, antager bjuret fnart toanan att af fruftan för 
rifningen t munnen, af fig fjälf tjäjba farten od) näftan ftanna 
famt börja ftampa pä ett ftälle, innan bet änt)o faftar fig i 
traf. 3>tta fan lättaft förefommaå genom att l ä t a  l)äften 
taga n ä g r a  o r b e n t l i g a  g a l o p p f p r ä n g ,  förrän 
man fäller in Ijonom. ©fulle Ijan efter inflaget af fig fjälf 
minffa farten, mäfte man giftoa fyonom ett p i f f r a p p för 
att göra bet flart för Ijonom att fjan§ [jufnnibuppgift förft odj 
fift är att fontma rafft framät.

§ar Ijäften flagit in, fär man, för att bringa Ijonom i 
traf, b l o t t  ä t b r a g a  en t yge l  odj Ijog famma Ijäft 
alltib antoänba famma töm tjärtilt. SBib toara finffa banor, 
bär man aUtib för motfolS b. to. f. ftoänger till toänfter, torbe 
ben toänftra tygeln toara bättre, bä (järigenont IjäftenS utbry= 
tanbe ur banan förebygget. SlUbrig ffall man lifformigt braga 
i bäba tömmar, utan brageå Ijäftenå Ijuftoub ät fiban od) nå= 
got uppåt, Ijtoarigenom fycm ttoingaS att gå öftoer i traf. $)en 
anbra tömmen får bod ide fläppaS lög utan bör benfamma 
lättaS blott få mydet fom beljöfweå för att föra tjuftoubet till 
anbra fiban. Stbragningen får ide ffe meb en l)årbl)änbt 
fnyd, emeban l)äften bäraf lätt funbe föra§ ur fin fur§, men 
bör utföraå fyaftigt odj meb ftabig Ijanb, ungefär pä famma 
fått fom oftoan antoifatä för att briftoa på Ijäften, bod något 
fraftigare.

£>ar bet fålunba lydat§ att få Ijäften i traf igen bör man 
toara mydet uppmärffam på att äftoen fortfaranbe bibeljålla
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Ijonom i benna gångart; tt) gifloer löraren trafroarenä huftoub 
åter fritt få fnart benne börjar öfroergä i traf, är bet t)ögft fan* 
nolift att bjuret ffall göra ett nytt, merenbelé froärare inflag. 
®et är bärför nöbtoänbi gt  a t t  åter  fe hä f t en  
t r a f ma  f u l l f o m l i g t  fä f er t i nna n  man to å gar 
f I ä i? P a ef ter  t ö mma r n a  od) ffynba på Ijonom. SDfau 
får bärför ide plötsligt ftäppa fitt tag, utan blott fmåningom.

gramför alt bör man ioeta att bel)erffa fig fjälf, få att 
man ide i rorebeåmob må börja piffa Ijäften eller rt)da l)onom i 
munnen för bet bon går i galopp; gör man betta, blir Ijäften 
ängflig odj loet ide mera, ()toab Ijan ffall göra. SDenna ofä* 
fertjet, jämte fruftan för pisten, öfar i ljög grab faran för in* 
flag od) u p p f) ä f toe r h el t oclj hå l l e t  f ör t roenbet  
t i l l  f öraren,  Ij to i I f e t är  få y t t e r f t  toigt igt .  
Siågra perfoner förftå att häftigt ingtfroa Ijäften förtroenbe od) 
uppnå bärigenom rentaf unberbara refultat meb bjuren, meban 
befamma i anbra tränares hönber abfolut ide tuilja trafma. 
£>äften är miba flofare od) förftänbigare än man i allmänhet 
tror, odj Ijar tränaren intet metobifft fyftem efter hmilfet I)an 
(janblar, är häftig od) fträng famt ftraffar utan anlebntng, få 
blifma l)äftarne mifstrogna, onbfinta och fmära att behanbla. 
S nio fatt blanb tio ffall häften, om t)au ide toet hmarför hon 
ftraffaS fä fota för ben offiflige förarens od) ide för fina 
egna fel. Unber fåbana förl)åttanben fan häften ide hyfa til* 
lit till föraren. ®et fäfrafte odj bäfta fätt att tittmägabringa 
ben nöbiga fämjan od) mänffapen mellan fig och höften beftår 
bäri att man b e h a n b l a r honom meb g o b 1) e t , 
f a f t ä n  meb en r o i f sbe f t ämbl j e t oc l j  at t  genom 
f f i c f l i g  t y g e l f ö r i n g  göra  f i g a f  honom för *
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f t ä b b. ^iffen får bärtoib ide fpela någon framftåenbe rol, 
emeban bef§ flitiga begagnanbe fagar förtro enbet på ftpgten.

©ärffilb uppmärffamfjet fräftoeS af tränaren i fjanå 
förf)ållntng§fätt gentemot bjur, fjtuilfa af t r ö t t h e t  l)Ota 
att  ftå i n.  3u längre fjäften trafloat i ett ffebe, befto
mera får man mara berebb på inflag. Dm bet å ena fiban
gifto e§ fall, bå några galoppfprång funna uppliftoa l)äften, är 
bet ä ben anbra få mt)det manligare att f)ärigenom goba ut* 
figter till pris förintag, gör att förefomma betta måfte man 
antoänba ben förut beffrifna l ä t t a ,  f ägan be t>anbleb§ = 
r ö r e l f e n  od) upprepa benfamma meb forta mellanrum; 
Detta ffall pigga upp bjuretg lynne od) läta bet glömma in=
flaget fom bet fjabe i finnet. ®e tybtigafte teden på ett före=
ftäenbe inflag tnärfeS bå man noggrant gifloer aft på bjuretS 
tjufioub od) öron; bärför måfte l)ioarje förfigtig tränare meb 
albrig fjtoilattbe uppmärffamljet betrafta besfa belar, tl) mången 
löpning Ijar reban gått förlorab genom ett liten tuärbölösljet i 
betta affeenbe. 3)ett font, ifyunerljet på ben fifta fträdan af 
banan låter afleba fitt uppmärffamljet od) ide ffarpt giftoer aft 
på fin häft, ffall lätt öftuerfe bet lilla, fnt)danbe öronfpelet od) 
löper bå ftörfta riff att ännu på flutet ffämma bort refultatet 
genom ett fult inflag, fom fanffe blir afgöranbe för täftingenS 
utgång.

.fnuab flutligen fjälftoa tjållanbct af tömmarna i Ijanben 
to ib fontnter, fä är framför att förfafttigt att loedla bem ont= 
fring nåftoen. Säft torbe toara att fatta ttjglarne fålunba att 
befamma löpa me l l a n  t i l l f i n g r e t  oel) r i ng f i n g»  
ret  oet) f a f t f ) å l l a å  af tummen ocfy pef  f in g* 
re t; t)änberna l)älla§ feban tneb t)anbIoftoartte uppåt od) nära 
tjloaranbra, få att matt meb lätthet fan förlänga eller förforta
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tömmarna utan att ett enba ögonblid förlora Ijerraroälbet öf= 
mer Ijäften. £ömförfortningen mer!ftäHe§ meb ftörfta lättfjet 
genom att t. ej. meb tjögra fjanbenS tumme od) peffiuger faft= 
t)dtla ben anbra tygeln od) feban jtjuta fram ben mänftra 
Ijanben efter beljof. 5̂a tifnanbe fätt förlortaS ben I)ögra 
tömmen.

öeträffanbe förefpänningen, fä bör man tiUfe att ide re= 
bet fär trt)da etter genera Ijäften; är betta fallet, fä trafmar (jatt 
unber lifa ogtjnfamma förfjållanben, fom om tjan roore fjuf eller 
ftt)f. SDZan fer ftunbom att uppljängé- eller ftupttjgeln är 
tjärbt ätbragen för att förmä Ijäften att bära tjufmubet Ijögt, 
meban betta famtibigt brageå nebät mebelft en „ m a r t i n g  = 
al "  *). ©ålunba förefpänb tjar Ijäften ide bet minfta fpel= 
rum för fina röretfer odj gar fom i järn famt fan bärför ide 
utmedla fin ftörfta fnabbljet. Söare tjärmeb lifmäl ide fagbt 
att häften får tjålla ljufmubet fåfom l)an betjagar.

*) 9ttartinga( förfta^ en ifran bringremnten utgaenbe, i tum gre= 

n a r fluftocn rem i fjtoarå änbar ringar äro fäftabe, genom ^wilfa töm*1 

m arna äro träbba. 3)en l)inbrar tjäften att fafta fynfnmbet nppat.
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$ a t t $  Ä e jfe tf ig a  S&iaicfldtö 9 ?åfciga  

^ u rtflo re lfe
inncfttttattbe ftaböft* fä* be atttnättna tftfHugSfömuöa* ttteb p f ta t  

foro titfStoibare ionma att åtligen i gittlattb anftällaS.

©ifwen t §eljutgfor§, ben 15 Sfotoetnber 1883.

28i A L E X A N D E R  beit Srebje, meb ®ttbé 
9låi>c, ftejfarc od) ©jelfljcrrffare öftoet Jjcto Styfélattb, 
2far af polett, ©torfurfte tiU Sittlaub, etc. etc. etc.
©ör e  to et er l i gt :  ©om be af Dfs genom SKåbig 
fungörelfe af ben 23 ©ecember 1874 utfärbabe ftabganben 
för fåbana allmänna täflingåförniugar, mib hmilfa premier 
af bertill Siåbigft anflagna finffa ftatgmebel utbelag, upp= 
hört att toara gäUanbe, fjaftoe SBi, efter bet en fomité af 
faffunnige perfoner uppgjort förflag i ämnet, (jtoaröftoer 
Ijäfttoängföreningarna i tanbet meb inforbrabe pttrauben 
infommit, i SXiåber funnit gobt för nämnba täflingöför- 
ningar faftftälta fötjanbe ftabgar, att tjena tiE efterlefnab 
från ocf) meb näftfommanbe år 1884.

§ 1.
'Säflinggförningar, omfattanbe enbaft traftoareprof, anftäl» 

(as årligen i närtoaro af ett fronoombub å fötjanbe orter- 
nemligen: a) en ftörre täfling i 2atoaftet)uS för enbaft hingftar, 
meb ftatäanflag af 2,900 marf till premier, famt b) en minbre 
täfling för hingftar od) fton i fjtuarje länerefibenSftab, utom
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‘Jntoaftehué, cifruenfotn t 3t)toäs!t)lä, meb ftatéanflag af 1,300 
mar! till premier. ®od äro besfa täflingarä förlägganbe tid 
nämnba orter beroenbe beraf, om ortens Ijäftmänner åtaga [ig 
att emot uppbäranbe af ben banafgift, fom för be täflanbe 
häftarne erlägges, upptaga od) unberljålla föreffrifmen bana och 
för ben ftörre täflingen befSutom toibtaga tillrådliga anorbning* 
ar för åffåbarenes beqloämligljet famt om premieanflaget för 
minbre täfling genom enffilba bibrag ötas meb 250 mar!. 
§marje år innan Dftober månabå utgång bör från oftoaitbe* 
rörba ftäber l)oS länets ©utoernör anmälan göraS om fam= 
maitbringanbet af be för berpåföljanbe tmnterS täflan beftämba 
meblen famt om npfgnämnba åtaganbené fullgöranbe i öfrigt. 
Uteblir flit anmälan, öfwerflyttaé ftatSanflaget till annan ort.

§ 2.
®agartte för famtltga täfttngSföruingar, hmilfa tiUgmibare 

förfiggåpåié meb flobe, beftämmaS af 3>orbbruf§»@£pebitionen, 
i Ijftriltet affeenbe roeberböranbe ©uroernör, efter att tjafiua 
inhemtat häftloänåföreningenS i länet yttranbe, bör innan ben 
1 ®ecember till (Sjpebitionen inlomma meb förflag i ämnet. 
Dm be för täflingétörniug utfatta bagar unberrättaä ©utoer= 
nörerne äftoenfom !ronoombubet af Sorbbrufå=@£pebitionen.

§ 3.
©utoernören bör, efter erhållen !ännebom om termin för 

täflingåförning, berom unberrätta allmänheten genont till!änna= 
gifmanben, hmilfa tre gänger, förfta gängen fenaft en månab 
före täflingen, införas fåtoäl i lanbets officiela tibningar fom t 
be enffilba tibningar, åtminftone en på fmenffa och en på fin= 
f!a fprålet, hmilfa ega ftörfta fpribning i lanbet, äftoenfom, 
färffilbt för hmarje täflan, i be lofalblab, fom utgifioaS på ben
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ort, ber täflingSförningen fommer att förfiggå. 2)eSfa ti[Xfän= 
nagifmanben böra jemroäl upptaga antalet od) beloppet af be 
pris>, fom lomma att utbelaé, äftoenfom beffafferttjetett af be 
£)äftar, fom fä t täflingen beltaga, famt ftället od) tiben, bå 
häftarne ffola anmäla» tiU unbergåenbe af ben i § 8 omför= 
mälba befigtning och profförning.

§ 4.
S priétäflan må beltaga enbaft fåbana häftar, fom äro 

fallna inom ginlanb famt ide allenaft befinnas fria från fjuf= 
bom od) ärftliga fel utan äfmen anfeä tjenliga att fåfom af* 
melébjur förbättra lanbetå t)äftraS. §äft, fom haltar, och fto- 
fom fynbarligen är brägtigt, tillätes ide att i täflingäförning 
beltaga. Söeträffanbe fto famt £)txtgft, fom antnäleS tiE belta= 
ganbeiben ftora hingfttäflingen, ffaE befsutom beraS fruftfam* 
het utrebaS mebelft intyg, utfärbabt af tmänne på häftens hem= 
ort bofatte, ojäfmige perfoner, hmtlfaS tromärbighet beftyrfes af 
preft, ftatenS tjenfteman eEer orbföranbe i fommunalftämma 
eEer nämnb.

§ 5.
gör att få beltaga t täflingSförning ffaE häften hafma 

uppnätt en ålber af minft fem år, bod meb fåbant unbantag 
för hingftar att beåfa reban mib fylba fyra år få täfla mib be 
minbre täflingSförningarna, famt ide mara älbre än femton 
år, innehafma en höjb af minft nio qmarter fyra tum, beräf* 
nabt frän högfta ftället öfmer forfet, famt mib profförning 
tiEryggalägga en merft på högft tmå minuter trettio fefunber. 
^ärjemte erforbraS ffriftlig anmälan, fom öfmerlemnaé tiE fro= 
noombubet od) bör upptaga fä fuEftänbigt fom möiligt häftens 
namn, ålber, färg, teden, fön, härlomft, föbelfeort od) egare,



VI

äftoenfom af f)tt>em ben toib tillfället ffall föraS famt om o cl) 
när ben förut bliftoit prisbelönab. gör beSfa uppgifters riftig* 
het anfwarar häftenS egare. Dm anmälb förftoeit fär förfall 
eller af annan orfaf ide fommer att föra, bör uppgift om ben 
ntja förfroennen inttan täflingenS början priSbomarene munbt* 
ligen mebbelaS.

§ 6-
gör rättighet att beltaga i ben ftora f)ingfttäflingen er* 

forbraS, utöftoer be i föregäenbe paragrafer omnämnba toilfo* 
ren att bertiE anmälb hiugft förut toib nägon af be minbre traf* 
täflingarna ffall haftoa fprungit pä tib, fom toib beSfa finnes 
uti § 12 beftämb för erhåEanbe af förfta eEer anbra pris.

§ 7.
j£äflingSförning anftäEeS ä en jemn, afläng bana af en 

toerft i ontfrets, htoilfen tre gänger i en fortfättning genom* 
löpeS.

SSanan upptages fälunba att en rät linie af fejhunbra 
alnarS längb uppbrageS och m° l  benna linteS h^^bera ättb* 
punft fällas toinfelräta linier, htoarefter, meb nämnba änbpuufter 
till mebelpunfter, pä be toinfelräta liniernaS yttre ftbor uppritas 
Ijalfcirflar meb nittiofem od) en l)alf alnS rabier, h40® 11 
cirflar flutligen förenas meb h^öranbra mebelft ttoänne frän 
bägarneS änbpuufter utgäenbe räta linier, paraEela meb ben 
förft uppbragna linien. SängS be linier, font begränfa ben 
fälunba framftällba aflänga figuren, upptages febermera banan 
meb iafttaganbe beraf att i änbfurtoorna föreftäenbe mätt be* 
räfnaS tiE mibten af banans brebb, fom i nämnba fröfningar 
ffaE utgöra minft fejc, högft tio aln.
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91 htoarje täftingäort utfeS af pfttuättäföreningen berftä= 
beg om fåbatt firateg, men etjeft af ©utoernören t länet en be= 
fttyretfe för banang iorbningftättanbe. Senna beftprelfe eger 
blanb fina mebtemmar etter anbra faffunniga perfoner uttoälja 
minft fem prigbomare för täflingen, blanb f)tnilfa ide må ingå 
någon, fytoarg Ejäft ffall i täflingen beltaga, famt beftämma ben 
banafgift, fom för htoatie titt täflingen anmälb häft bör erläg= 
gag, och hmilfert afgift ef får öftoerftiga i Satoaftehug 10 marf 
och på öfriga orter 5 marf.

Sitt ben ftora l)ingfttäftingen ega häfttoängföreningarna å 
htoarje af be orter, bit be minbre täflingarna blifma förlagba, 
rättighet att, ber be fåbant önffa, fänba en belegerab, htoilfen 
intager fäte och ftämrna blanb prigbomarerte.

'prigbomarene åligger att å utfatt tib före läflinggförningtn 
tfamräb meb fronoombubet och meb biträbe af toeterinär befig* 
tiga be anmälba häftarne och låta profföra bem, fom ide förut 
i täflinggförning beltagit, famt från prigtäflan utefluta bem, 
fom enligt 4, 5 od) 6 §§ befinnag ide toara berättigabe att 
beri beltaga. Sro prigbomarene fig emellan oenfe om en titt 
täflan anmälb f)äftg gobfännanbe, eger fronoombubet fafen 
afgöra; od) om famtliga prigbomare röfta för fagferanbet af 
häft, fom toib föregåenbe täflan bliftoit af annan prigjurt) 
gobfänb etter ttoärtom, ege fronoombubet lifalebeé afgöra, om 
häften ffatt tittåtag i täflingen beltaga etter ide.

®et tittfommer äftoen prigbomarene, fronoombubet och 
toeterinären att öftoertoafa fjelftoa täflinggförningen och berefter 
afgöra, hmilfa af be täflanbe tounnit prig, allt unber noggrant 
iafttaganbe af föreffriftema i begfa ftabgar.

§ 8 -
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®e i täflittgStörntng beltagattbe bäftarne täfla emot tib, 
fom faftftäEeg enligt fefunbmätare; od) tiEfommer bet tron o» 
ombubet tiEfe, att fefunbmätare, fom toib täfling begagnat, 
toarber beljörigen jufterab. gör öfrigt ffola be orbninggregler, 
fom af pritbomare och fronoombnb toib fjtuarje täfling faftftäl* 
lag, omägerligen iafttagag.

Öäft, fom ffaE begtjnna täfla uppftäEeg '25 aln bafom 
utgånggpunften, fjmarifrän ben pä gifroen ftgnal utlöper, od) 
prigbomarene antedna begtjnnelfetiben, bå t)åfteng nog pagferar 
förbi ben märfta utgånggpunften.

Ŝä trafroarebanan föreg aUtib i ben riftning att fmängarne 
tagag från höger tiE toenfter eEer „motfo!g".

Ŝiffe får mib täflinggförning i intet faE begagnag.

§ 10.
®e prig, fom mib täflinggförningarne funna utbelag, äro 

fötjan be:
a) toib ben ftora hingfttäftingen:

l:fta prifet.........................  1,000 marf.
2; bra „ ..........................  800 „
3:bje „ ........................... 600 „
4:be ................................  500 „

Summa 2,900 marf.
b) mib be minbre täflinggförningarne:

l:fta prifet för hingft 400 marf, för fto 200 marf. 
2:bra „ „ „ 300 „ „ „ 150 „
3:bje „ „ „ 200 „ „ „ 125 „
4:be „ tt tt tt tt tt 100 „

§ 9.

Summa 900 marf. 575 marf.
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2>efSutom utbelaS toib beSfa fiftnämnba täftingar, obero* 
enbc af möjligen erl)ältna trafmarepriS, ttoänne premier, bet ena 
af 50 marf och bet anbra af 25 marf, ät be bäft ffötta od) 
till täfling bäft förberebba allmogeljäftar, hmilfa äbagalagt fä* 
ban fnabbljet, fom enligt näftfötjanbe paragraf göra bem för* 
tjenta att prisbelönas.

ŜriS atföljeS af biplom, men äfmen ät bem IjtoilfaS l)ä* 
ftar icfe funna fomnta i ätnjutanbe af pris, efjuru be gjort ftg 
förtjente beraf, öfroerlemnaS intyg öfmer ben tib fjtoarunber 
t)äftarne genomtupit banan, od) bet pris be pä grunb beraf 
marit berättigabe att erhålla.

§ 11.
Still mittttanbe af pris erforbraS att häften tillryggafägger 

ben beftämba fträdan af tre merft i en fortfättning od) utan 
afbrott pä en tib, fom ide får öfmerftiga, mib ben ftora fjittgft' 
täflingen 6 minuter 20 fefuuber od) mib be öfriga täflingSför- 
ningarna 6 minuter 45 fefunber. Soppet bör tillifa mara rent, 
odj får alltfå pris ide tillbelaS l)äft, fom ftjäl eller flere gån
ger flår in, utan att haftigt läta fig af föraren rättas. S5od 
mä för ĥ ft meb eljeft rent lopp pä ofmannäntuba mägalättgb 
tillätaS fyra inflag af l)ögft tolf galoppfprång hmarje. Strono* 
hingft mä i intet fall tillbelaS pris.

§ 12.
3£ib ben ftora h'n9fttäflingen forbraS för minnanbe 

af be färffilba prifen att banan tre gänger genomtöpeS på föl* 
janbe tiber, nemligen:

för minnanbe af 1 :fta prifet 6 minuter 5 fefuuber 
,, ,, t, 2 .bra ,, 6 ,, 10 ,,

„ öfriga priS 6 „ 20
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2Bib be minbre täflingarna forbraS följattbe tiber: 
för minnanbe af 1 :fta prifet 6 minuter 15 fefuuber.
,, ,t tt 2 .bra tt 6 tt 30 ,,

„ öfriga prig 6 „ 45 „
©fo erhåller 10 fefunberg tiUffott tiU fiftnämnba tiber.

§ 13.
@fter täflinggförningeng flut öfmerlägga prigbomarene od) 

fronoombubet om refultatet af täflingen, Ijtoarä prifen meb till 
bent ljöranbe biplom famt be i § 10 omförmälba intygen af 
fronoombubet eHer orbföranbe blanb prigbomarene utbelag 
äftttcnfom be fjäftar, hmilfa förfta gängen munnit prig, märfag 
mebelft anbringanbe af ett häl i l)ögra örat. ©fulle tmä eller 
flere häftar genomlöpa ben beftämba mägalängben pä lifa läng 
tib, böra be, efter minft en h l̂f timmeg raft, upprepa täflingen 
på en merft i gången, Ijmarje gäng meb fem minuterg anbrum, 
tills ben ena utgår frän täflingen fom fegerminnare.

($gare af förut prigbelönab häft, fom ånt)o ffall erhålla 
prig, roare pligtig att Derförinnan uppte bet fenaft crl)ällna 
biplomet, Ijmarå af fronoombubet antedning göreg om tib och 
ort, bå nt)tt biplont för famma l)äft utfärbatg.

Om biplom förfommer, måfte nytt fäbant begärag l)og 
fronoombubet innan täflinggföruingarna för året mibtaga; od) 
ffall bet förfomna biplomet böba§ genom fungörelfe i laubetg 
officiela tibningar.

§ 14.
£>ingft, fom erhållit trafmareprig, mä äfmen fortfaranbe 

unber famma år å anbra orter täfla och bermib efter förtjenft 
tillbelaS priö, bod meb iafttagaube af att ej flera än tmä prig
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unber drett lopp må benfamma titlerfännat. ©dban l)ingft 
dr jemroäl berättigab att på enaljanba milfor mib fötjanbe 
årens fappförningar täffa och prisbelönat, lifroät meb förbef)dU 
att utrebning mebelft betädningtfeblar företes berom, att l)tng= 
ften unber föregåenbe år betddt minft tolf fton.

@to eger rätt att troänne gänger pritbelönat, fenare gäit» 
gen lifmäl enbaft i bet fall, att utrebning mebelft fäbant intyg, 
fom i § 4 omförmätet, företet berom att ftoet efter förfta prit* 
belönanbet fällt föl efter trono()tngft eller fjingft, fom mib täf- 
liugSlörning erfjättit antingen prit eller fdbant intyg fom i tre* 
bje mom. af § 10 omförmätet, eHer hmilfen för bet äret, bä 
betädningen ffett, unbfätt i § 16 omnämnb approbationtfebet 
meb roittorbet „tjenlig att förbättra Cjäftafroeht".

§toarje häft, fom tiUertäntS prig, attfeS fäfom pritbelönab 
mare fig att häftens egare emottager prifet elter affäger fig bet* 
famma.

§ 15.
§äftegare, fom uti ben i § 5 föreffrifna anmälan meb* 

betar oriftiga uppgifter, i affigt att bertgenom minna oberätti* 
gabt tiUträbe tiU täflingen, ftraffeS enligt tag acl) mare för fram* 
ibeit utefluten frän rättighet att beltaga i be allmänna täflingS* 
löntingarna i lanbet.

£ar oriftig uppgift aflemnatt utan bebräglig affigt och titt 
beltaganbe i täflingtförning ide berättigab häft pä grunb beraf 
tillätitt täfla, återbäre egaren be tiU honom för häften tiU äf* 
roentprS utgifna premierna, men annan päföljb af fafen ege 
ide rum.

®en, fom mib täfling bryter emot föreffrifmett orbttiitg 
eller pä annat fätt föfer förffaffa fig oberättijab förbet etter
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ffaba mebtäflanbe, tuarber, efter priSbomarenet pröfnittg, för 
benna gång nteftängb från täfling oel) pritbelöning.

^roteft emot fåban förfeelfe, 1) to a ro ut näftföregåenbe 
moment tjanbtar, måfte, fåmiba affeenbe berå ffall fäftat, hot 
prigbomarene anmälat fenaft en tjalf timme efter täftingöför= 
ningent afflutanbe.

§ 16.
28ib täflingtförning ega pritbomarene att femte fronoom= 

Imbet och roeterinär, på anhållan af enffilba perfoner eller bo= 
lag, uitberföfa bem titt^öriga hingftar, affebba till allmän betäef* 
nittg, famt för be gobfänba utfärba approbationtfeblar, lt)= 
banbe å antingen: „t j e n I i g a t t  f ö r b ä t t r a  h ä f t a f = 
toeln" eller „tj e n l i g t i l l  a f t oe l tb j ur " .  ©eblar af 
förra flaget gälla e tt år och be af fenare flag tre  år; men 
efter förntjab befigtning funna feblar af l)toarbera flaget pro= 
loitgeraS för lifa lång tib.

Dftoer alla häftar, fom mib täflingtförning fpruitgit inom 
be otifa prifent erhällanbe beftämnba tiber, upprättat af fro* 
ombubet förtecfning, upptaganbe betfa Ijäftart figualement oel) 
öfriga förljåltaiiben, fom ur be i § 5 föreffrifna anmälningt* 
feblar funna inhemtat. Äronoombubet bör ocf genom fungö 
retfe i tibningarna unberrätta allmänheten om be hingftar, 
W  hmilfa ert)ällitt antingen prit etter fäbant intpg, fom i trebje 
mom. af § 10 omförmälet, eller ocf approbationtfeblar för alt= 
män betäcfning. Étigganbe fronoombubet i öfrigt ftälla fig 
till efterråttelfe be föreffrifter, fom äro eller marba för honom 
fårffilbt utfärbabe.
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®et alle, fom toeberbör, till unberbdnig efterrättelfe länber. 
§elfingfor§ beit 15 Siomcmbev 1883.
3  # a « $  Ä c j f c t l i f l t t  SBlajeftfttö #öga 9Jatmt, 

2>efs tillförorbnabe Senat för ftittlattb:
CHR. O K ER-BLO M . H. M O LAN D ER.
OSCAR. NORRM ÉN. A. M EO H ELIN .
W . Z IL L IA C U S . F R . L E R C H E
L . M EO H ELIN . GEORG Z. FORSM AN.

A. A. Palmgren.

JÉ"



XIV

$ o rb fcru f^ (S £ p e b itio tte n å  cirfu IärB vef

titt famtligc (Stttomtörcr i Iftttbet, attgåettbe be toib att mätts 
tta täflingSförningar titt atttnäit betäcfning 

gobfänba Ijiitgftar.

Utfarbabt t 4?elfingfor§, ben 15 Sioiucmbcv 1883.

2semte bet nåbig fungörelfe, innefattanbe ftabgar för be 
allmänna täflingsförningarna i lanbet, benna bag utfärbaté, 
har Äejferliga ©enaten anbefallt fronoombubet roib betfa täf= 
lingäförningar ide attenaft att öfmer be hingftar, för hmilfa 
approbationtfeblar för allmän betädning, enligt § 16 af nämnba 
ftabgar, mib bylifa täffingäförningar utfärbatS, upprätta förted= 
ning upptaganbe hmarje hingfts föbelfeär etter älber, färg, tec= 
fen och höib famt bet etter be är, för hmilfet etter hmilfa be ut= 
färbabe approbationåfeblarne äro gättanbe, utan od att, feban 
täflingSförningarna för htoarje är förfiggätt, genaft titthanba- 
hälla ©uroernörerne i be län, hmareft be gobfänba bingftarneS 
egare hafma fina hemmift, utbrag ur fagba förtedning. 23ö= 
ranbe ©uroernörerne belgifma meberböranbe fronolänSmän be= 
rörba utbrag, fämibt bet en hmarS biftrift röret, och tittifa an= 
befatta bem att, feban ben tib, för hmilfen utfärbab approba» 
HonSfebel är gättanbe, utgått, berom i biftrifteté fprfor genaft 
* ungöra. ^milfet SorbbrufS Sjpebitionen, jemlift Äejferliga @e> 
natené beflut, får £>err ©uroernören tiU fännebom od) efterrät* 
telfe härigenom mebbela
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