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KOEN 1575 –Søgaard Manat Sandra – der er mor til Dansire Cresten, som nu er ny toptyr med S –indeks 133. Hun er født hos Kr. O.
Dahlgaard, Harring og i øvrigt ud af samme kofamilie som tyren V.
Dahl, som også er brugt meget i kvægavlen.

Tyr fra Thy
er blandt
verdens
bedste
TOPTYR: Tyr født i Harring er rykket
op i verdenseliten
Af Poul Erik Holm
poul.erik.holm@nordjyske.dk

THY: Inden for kvæggavlen

bliver der rundt om i hele
verden gjort et stort arbejde
på at forbedre vore køer via
nogle rigtig gode tyre. Hos
den sortbrogede race, Holstein, kommer der løbende
nye tyre frem, som er bedre
end de ældre tyre.

Her den 19. august kom
der nye Interbull-tal, der
dækker hele verden, og her
kom den lokaltillagte tyr D
Cresten helt op blandt de allerbedste. Tyren er født i
Harring hos Kr. O. Dahlgaard, som via sit flotte avlsarbejde har frembragt tyren.
At fremavle et topdyr, uanset om det er heste, grise eller køer kræver dygtighed,

men også en portion held.
Både faderen og moderen
skal kombinere på den helt
rigtige måde. Vi ser helsøskende som kan avle dårligere, men her er det helt rigtige sket.
Tyrens mor, Søgaard Manat Sandra, er også født i
Harring, og Kresten O. Dahlgaard havde ret hurtigt fået
øje på hendes flotte ydre, og

hun blev derfor allerede
skyllet med den engelske
toptyr C Courier (frembringelse af flere æg). Æggene
bliver lagt over i andre kvier,
som så føder kalvene.
Der blev født tre helsøskende og to tyre, hvoraf
Cresten var den ene, mens
den anden brækkede benet
blev slagtet. En anden halvbror til Cresten blev solgt til

en kvægavlsforening i Tyskland. Derudover har Kr. O.
Dahlgaard kun nogle få hunlige afkom efter Sandra, som
nu følges spændt på gården.
D Cresten blev sendt på Vikings tyrestation nede ved
Bovlund, hvor han i dag står
og giver ca. 1500 – 2000 doser af det kostbare sæd om
ugen, som nu bare venter på
at blive fordelt til danske

kvægfolk, men også til mange udenlandske kvægavlere.
Jo, det er lidt af en guld –
kalv, der blev født på Søgaard i Harring den 14. september 2003 efter mange års
flot avlsarbejde. Nu er der
høsttid.

HISTORIEN I BILLEDET

Apropos
Store Torv
Af Orla Poulsen

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

BILER: Masser af træer og

masser af biler – og kongen
på sin sokkel med udsigt
over torvet, der et par år forinden blev renoveret efter
byggeriet af Den danske
Bank.
Studenternes traditionelle
køretur i hestevogn rundt i
byen er ved at tage sin begyndelse. Forældre og bedsteforældre er mødt op på
torvet for at overvåge den
festlige begivenhed. Fotografen er Jens Steffensen,
selv med butik på torvet.
Året af 1963 – og det var
dengang, en årgang af egnens studenter kunne pres-

ses ned i tre hestevogne.
Bilparken er fra tiden, før
det blev moderne af lave retro-modeller. Fra dengang,
en Ford fra 1930erne stadig
var et køretøj i daglig brug.
På nummerpladerne kan vi
se, hvor bilerne kommer fra.
Der er otte fra Thisted, en
enkelt fra Hurup, en dyrlægebil fra København, en bil
fra Hammel og en enkelt
tysk turist i en folkevogn
med soltag.
Fra 1. april 1966 blev den
decentrale registrering af
motokøretøjer trinvis udfaset til fordel for et nyt centralt registreringssystem under Centralregisteret for
Motorkøretøjer. Den 1. januar 1969 var alle lokale
motorregistre centraliseret.

FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN
{ Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.
{ Arkivet har sammen med Thisted Dagblad indledt en "kampagne" for at få thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer

og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.
{ Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
{ Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-

ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
{ "Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

