Kandidat til titlen som Mr. Hereford
Af Mogens Stendal, e-mail: mogens.stendal@outlook.dk

En 13’der i tips i 1980 blev starten på en 22 år ung guts karriere som succesfuld herefordavler.
Til daglig arbejder Bent Sørensen (61) i Aarhus Kommune som ejendomsansvarlig i magistratsafdelingen for Børn og Unge. For de fleste er Bent Sørensen
synonym med Rosenkær Polled Hereford, og de fleste kender ham fra hans
utallige bidrag til mangt og meget omkring Hereford.
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Bent er kendt som udstiller på mange dyrskuer, altid med en stor flok velforberedte dyr, altid topplaceringer og ofte den, der igen og igen slæber bånd og
pokaler med hjem. Kendt for i alt 30 år som redaktør af Herefordbladet, herunder den, der stedse har udviklet bladet og den, der omhyggeligt og detaljeret fortsat skriver artikler om dyr og resultater på skuerne – og om menneskene bag. Kendt som Herefords hoffotograf med et velorganiseret arkiv med
utallige fotos af Hereford. Kendt som en dygtig dommer, som også udlandet
kalder på. Kendt som far til tre – i Hereford sammenhæng mest kendt som
Pernille Winther Sørensens far. Og så videre!
Lad os lege, at vi blandt nulevende skulle udnævne en til at få heftet betegnelsen Mr. Hereford på sig. Nu står jeg lidt uden for sidelinjen og kigger ind. Jeg
kan godt få øje på nogle kandidater som Mr. Hereford. Bent Sørensen er en af
dem, jeg ser!
Dyrskuevindere fra starten
En onkel og tante havde en gård i nærheden af Horsens. Som barn kom Bent Sørensen
tit på gården, hvor malkekøerne blev afløst af herefordkrydsninger og senere nogle renracede Hereford. Så da Bent i 1980 fik en 13’der i tips, gik de beskedne 7.000 kroner til
at købe en otte måneder gammel kvie hos Herefordforeningens senere formand og
æresmedlem, Søren Odgaard, Rindbæk Hereford.
Kvien blev opstaldet hos onklen, og den gjorde det fra starten godt på dyrskuerne. Da
tiden kom, skulle dens nyfødte kalv have et navn. Ved indkørslen til gården havde Bent
sat et skilt, hvor der stod Hereford. Hvad ellers? Ved siden af skiltet havde hans tante
plantet en rosenbusk. Ja, og så besluttede Bent sig for navnet Rosenkær.
Den unge Bent Sørensen havde god kontakt til flere af den tids koryfæer inden for herefordavlen, blandt andet den kendte avler Eli Tømmergaard, Quaestus Polled Hereford
(QPH) ved Nim. Her lærte han meget om Hereford. Her købte han først en kvie og senere en rigtig god ko, der blev mor til navnkundige Rosenkær Louise QPH.
QPH-kviens første kalv, Rosenkær 1 Vanity, blev holdvinder ved Dansk Hereford Show i
1985 i Horsens. Søren Odgaard forelskede sig i kvien, som han absolut ville købe. Det
skete så, da han bød 23.000 kroner. Bent ville egentlig slet ikke sælge. Men det var dengang mange penge for en Hereford. Mange penge for en ung, ambitiøs herefordavler på
nu 27 år. Rigtig mange penge. Den dag var den korte tur fra Horsens hjem til onklens
gård for Bent en af de mest triste og ”længste” køreture længe. Der kørte han, tomhændet og uden Vanity. Han brugte mindst en pakke Kleenex på de 10 km.
Salg af avlsdyr
Snart var alt hos Rosenkær Polled Hereford lagt an på salg af avlsdyr. Sådan er det stadig. I besætningen er der skabt en effektiv platform, så der blandt mange herefordavlere
altid er stor interesse for at købe Rosenkær avlsdyr. Stort set alle dyr, der ikke skal blive
i besætningen, bliver solgt til levebrug – køer, kvier, tyre. Nogle gange bliver der solgt
dyr, som det bestemt ikke var meningen skulle sælges.
De fleste dyr går til danske avlere, men gennem årene er der også solgt Rosenkær avlsdyr til ni forskellige lande. Ja, selv til Herefords hjemland, England, er solgt avlsdyr af
begge køn. Og det er ved eksport, de allerhøjeste priser er opnået.
Også salg fra den gode ende
Gennem alle årene har Bent Sørensen også solgt avlsdyr fra den gode ende i besætningen. Den første var Rosenkær 1 Vanity. Flere er kommet til.
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• Købte i 1987 nuværende ejendom
med knap 17 hektar

• Sammen med fru Anna tre børn:
Pernille, Michael og Rasmus

• 1980: Første Hereford (hornet) samt
•
•
•
•
•
•

medlem af Herefordforeningen
1982: Redaktør af Herefordbladet
1982: Første pollede Hereford
15-18 køer plus opdræt
Stort salg til genetik, også til udlandet
Inviteret som dommer i Norge, Sverige, England og Holland
Vundet syv vandrepokaler til ejendom

Fra de seneste år kan vi nævne kvien Rosenkær Ladysport, solgt til BI Hereford på Fyn ved Aase Ingerslev og tidligere formand
for Herefordforeningen, Keld Balle. Kvien er BI’s første pollede Hereford, og derfor er Bent Sørensen særlig stolt over denne
handel, men også fordi han kan se de nye ejeres glæde ved Ladysport.
Salget af Rosenkær Miss World i 2018 til Remstone Herefords i England er det bedste dyr, Bent Sørensen nogensinde har solgt.
Miss World vandt som det første Hereford hundyr Interbreed på Landsskuet 2018. Det lå slet ikke i kortene, at Miss World skulle sælges, men et bud fra Remstone-ejeren på godt og vel halvvejs mod de seks cifre kan godt ændre nogle planer. Dels var der
prisen, men der er også god PR i en handel til de priser! Da handelen var endeligt på plads, måtte Bent igen hive en pakke Kleenex op af lommen.
Nu – med penge på lommen, købte Bent Sørensen en rigtig god kvie, Juelsgård Northstar, hos Ruth & Jørgen Holm Thomsen,
Juelsgård Polled Hereford. En besætning og ejere, som Bent Sørensen altid har beundret og set op til. Northstar er nok det dyreste dyr, Bent til dato har hentet ind til Rosenkær.
Flittige udstillere bliver ”set”
Bent så fra starten, at dyrskuerne er en effektiv måde at blive kendt på, ja, selv uden for herefordkredse bliver der lagt mærke
til flittige udstillere med gode dyr. Bare dette at udstille en pæn håndfuld dyr er god reklame, men når man så oven i købet ofte
løber med de store titler og trofæer, bliver der for alvor lagt mærke til ens besætning. Den slags lover godt for fremtidige salg.
Hvert år udstiller Rosenkær på Landsskuet, Agromek, dyrskuet i Horsens samt landbrugsmessen på Gl. Estrup. Og der er næppe
et af disse skuer, uden der er topplaceringer, bånd og ærespræmier med tilbage til Rosenkær.
På skuerne er der ofte vandrepokaler, som vinderen så har stående i et år indtil det næste skue. Ofte har en vandrepokal en
klausul, der siger, at hvis en avler et antal år i træk eller et antal gange i alt har vundet pokalen, får man den til ejendom. Til
dato har Bent Sørensen således vundet syv vandrepokaler til ejendom – ja, syv pokaler.
Målrettet avlsarbejde
Når formålet er salg af avlsdyr, skal der laves dyr, der lever op til Herefords avlsmål. De skal have størrelse og længde og gode
ben. Og så skal der være god kødansætning i kam, ryg og bagpart. Et nærmere studium af hitlisterne for dyr med høje avlsværdital for de forskellige egenskaber bekræfter, at avlsarbejdet lykkes hos Rosenkær. Disse egenskaber, man direkte kan se på et
dyr, skal da også være i orden for, at dyrene kan gøre sig gældende på skuerne.
Bent Sørensen har en klæbehjerne hvad angår afstamninger og dyr. Ikke bare egne, men også kollegers dyr. Ja, selv udenlandske afstamninger kan han i søvne. Dette er også nødvendigt, når han skal beslutte sig for danske eller udenlandske insemineringstyre. Disse valg bliver omhyggeligt overvejet i hvert enkelt tilfælde. Og ser vi på resultaterne fra Rosenkær, må vi medgive,
at Bent er ganske god til at vælge de ”rigtige” kombinationer. Han indrømmer dog, at valg af en udenlandsk tyr kan være noget
af et lotteri. Du har som udgangspunkt et billede af tyren. Det pågældende land kan have egne indekser, der kan fortælle lidt
mere om tyren. Bent ser rigtigt gerne, at insemineringstyrene har et indeks, der lover høj mælkeydelse hos døtrene.
Bent Sørensen anvender insemineringstyre i avlsarbejdet. Men han producerer også insemineringstyre. Senest har Herefordforeningen udtaget Rosenkær Knight Flyer til sædtapning. En ældre tyr, der i praksis har vist sit værd. Flyer har en søn, Fonagergård Norman, der allerede er insemineringstyr.
Bent bruger hvert år ”mange” forskellige tyre til inseminering. Han går gerne efter tyre, som hans kolleger ikke bruger. Det betyder blandt andet, at han som regel har aktuelle afstamninger til salg, så Rosenkærs tidligere kunder kan vende tilbage og købe genetik, der ikke kolliderer med den Rosenkær-genetik, de tidligere har købt.
Bent Sørensen ved godt, at man i kvægavl ikke kan få fremgang for samtlige egenskaber på en gang. Man er nødt til at prioritere. For ham er de vigtigste egenskaber, i prioriteret rækkefølge: Kælvning, Mælk, Patter, Tilvækst og Muskelfylde.
Hereford har altid været kendt som racen med de lette kælvninger. For øjeblikket kan det godt se ud som om, vi skal gøre en
indsats for at fastholde denne position. Der er tyre, der giver kalve med fødselsvægte på 50 kg og derover. Uforståeligt, at nogle vil købe/sælge tyre med den slags anlæg. Anlæg, der er ødelæggende for Hereford!
Det er alt afgørende, at den nyfødte kalv får en god start. Koens patter må ikke være for store, men køerne skal give meget
mælk. Tilvæksten og til dels en god klassificering er afgørende for en god produktionsøkonomi.
Lad de unge få indflydelse
Bent Sørensen var godt 20 år, da han startede i Herefordforeningen. Det er længe siden. Dengang tog erfarne avlere den unge
gut under deres vinger og fik ham introduceret til racen. Gav ham viden og afprøvede hans holdninger. Bent havde sine egne
meninger, og vi ved nu, hvordan han gennem de seneste 40 år har præget Herefords udvikling i Danmark.
Vi lever i en foranderlig verden, hvor tingene hele tiden skal tilpasses nutiden – og fremtiden.
Det er dagens unge, der skal bære Hereford i Danmark ind i fremtiden. Hereford Ungdom er et fantastisk samlingssted for unge
med interesse for racen. Forhåbentligt bliver mange af dem de avlere, der om føje år tager fløjpladserne på dyrskuerne. Det
bliver nogle af dem, der på Herefordforeningens generalforsamlinger og andre steder kommer til at lufte deres visioner for
fremtiden. Det bliver dem, der kommer til at sidde i udvalg og i bestyrelsen.
Bent Sørensen så gerne, at Herefordforeningens ledelse allerede nu ville inddrage nogle af de unge i dagens aktuelle problemstillinger samt lytte til deres holdninger og ønsker.

Store oplevelser og gode episoder med Hereford
At Rosenkær Miss World blev Supreme Champion og vinder af Interbreed på Landsskuet i 2018 samt efterfølgende solgt til
England til en rekordpris for en dansk Hereford, står som noget af det største for Bent Sørensen gennem hans nu snart 40 år
som herefordavler. Folk stod i stalden og klappede, da han kom tilbage fra ringen med Interbreed titlen. Det var rørende!
Salget af Rosenkær 1 Vanity til Søren Odgaard til dengang rigtig mange penge var også stort!
Mange andre hændelser og oplevelser står i kø. I flæng er der blandt andet disse:
• Den store tilslutning til Rosenkærs markering af 25 års jubilæet som herefordavler i 2005
• Markering på Landsskuet i 2009 for 25 år som redaktør af Herefordbladet
• Udnævnt af Dansk Kødkvæg som Årets Aktive Avler i 2015
• Formanden for Horsens Dyrskues tale i 2009 for Bent ved hans 25 års jubilæum som udstiller i Horsens
• Den store anerkendelse at blive inviteret som dommer for National Poll Hereford Show i England i 2014.
Bent Sørensen er også stolt af at være involveret i tilrettelæggelse og afvikling af WHC-konferencen i Danmark i 2008. Han er
glad for, at hele familien bakker op om hans passion, Hereford. Det er især datteren Pernille, som mere og mere er blevet en
integreret del af hans interesse. Bent sætter utrolig stor pris på det sociale liv omkring dyrene. Ture, besætningsbesøg, dyrskuer, camping på Landsskuet, bekendtskaber...
De sidste 10 procent
Bent Sørensen ved, hvad der skal til for at skabe et vinderdyr. Og han har et godt øje og en god fornemmelse for avl. Han har
en god fornemmelse for, hvilke to individer, der laver det afkom, der bliver en vinder!
Vinderdyret skal være trænet til at præstere – og præsentere sig selv optimalt. Når konkurrencen kører, skal dyret være perfekt stylet. Og så skal det aktuelle dyr fremvises helt korrekt, hvor dyr og trækker i fælles harmoni demonstrerer en overbevisende udstråling. Men det er trækkerens ansvar, at det sker!
Bent Sørensen kender det enkelte dyrs værd; men han ved også, at det er Pernilles fortjeneste, når det alt sammen lykkes. Pernille lægger hver gang ”10 procent oveni”, og som gør, at sejren er hjemme. I mange år har Pernille med succes taget sig af
opdragelsen af de dyr, Rosenkær udstiller.
Pernille kan om nogen alt det, der tilsammen gør en forskel, når dommeren skal vælge sin vinder. Selv er hun startet en karriere som dommer. Hun er således indstillet som dommer ved Great Yorkshire Show i 2021 i England.
Det seneste års tid har Pernille arbejdet i den kendte engelske herefordbesætning, Coley, hvor hun ved adskillige skuer har
trukket/præsenteret Coley 1 Clara 418, der blev Female of the Year i 2019. Det er ikke enhver, der i en af racens ypperste besætninger får lov til at tage det bedste dyr til konkurrencer, hvor alle kolleger/konkurrenter for alt i verden ønsker at slå netop
Female of the Year. Mega-stor anerkendelse til Pernille!
Men af og til har Pernille taget turen fra England hjem til Rosenkær. Bare for en forlænget weekend. Det er ikke fordi, hun ikke
kan undvære sine forældre eller søskende, men hjemme igen, trækker hun for en stund i arbejdstøjet for at fortsætte det træningsforløb, der ligger forud for den endelige eksamen, hvor det hele bliver afgjort. Hun tager hjem for at træne de dyr, der for
længst er udvalgt til den kommende sæsons store slag i dyrskueringen.
Sig ikke, at Rosenkær-folkene ikke tager dyrskuerne og avlsarbejdet seriøst!
Hold øje med Olympea Polled Hereford
Desværre blev Pernille ramt af alvorlig sygdom i sommeren 2019,og det har for en tid holdt hende væk fra den daglige omgang
med dyrene. Men Pernille vender stærkt tilbage!
Sideløbende forbereder hun sin egen fremtid som herefordavler. Nu har Bent Sørensen ingen aktuelle planer om at stoppe
med Rosenkær Polled Hereford. Men når det sker, er Pernille klar til at tage over og fortsætte de stolte traditioner. Indtil da er
hendes plan at starte egen besætning, som så bliver en integreret del af Rosenkær Polled Hereford.
Da Pernille senest havde rund fødselsdag, fik hun en fornem gave fra Coley Herefords ved farm manager Andrew Hughes, som
hade købt kvien hos Gill & Flemming Andersen, Solbakkens Hereford. Det siger vist alt om Pernilles indsats hos Coley Herefords. Pernille har selv suppleret ved at købe endnu en kvie fra Solbakkens Hereford.
Pernilles besætning skal naturligvis have et navn. Øverst på listen står lige nu Olympea Polled Hereford. Olympea er en lidt anderledes stavemåde for ”Olympia”, som er det sted i Grækenland, hvor de meget tidlige olympiske lege blev afholdt. Altså, et
sted, hvor dem, der deltog, præsterede deres ypperste. Det kommer Olympea Polled Hereford helt sikkert også til – altså, at
præstere. Der er god grund til fremover at holde øje med Olympea Polled Hereford!
Pernille og Bent Sørensen tager tit en heftig hereforddiskussion eller -drøftelse – på staldgangen eller ved spisebordet. De er
bestemt ikke enige om alt; men de anerkender hinandens kompetencer inden for Hereford og respekterer derfor hinandens
synspunkter. Pernille anerkender i den grad faderens erfaring og viden. Sammen er de et stærkt team!
Rosenkær og Bent Sørensen er synlige og bidrager på mange felter
Rosenkær er aktiv på mange felter. Bent slår porterne op til Åbent-hus arrangementer. Han har besøg af avlere fra de regionale
klubber og fra udlandet, og enkeltpersoner er altid velkomne. Mens individprøven fungerede, havde Rosenkær 28 tyre til afprøvning. Og så er der dyrskuerne med alt, hvad det indebærer. Der er de i alt 30 år som redaktør af Herefordbladet med

mange faglige artikler og bunker af fotos. Herefordbladet samt fotoarkivet har krævet tonsvis af timer. Dem, der ikke har været med i noget tilsvarende, har nok svært ved at forestille sig omfanget af denne indsats. Godt gået Mr. Hereford!
Alle, der gør et eller andet, gør det for egen skyld. Blandt andet. Og nogle tænker måske: Nåh, ja, Bent gør disse ting for at
mele sin egen kage. Selvfølgelig gør han det. Blandt andet.
Men talemåden ”Når det regner på præsten, drypper det på degnen” er så sand, som den her står skrevet. Det drypper altid,
når en avler gør noget godt og ekstraordinært, eller når der sker noget ud over det sædvanlige. Enhver positiv herefordomtale
kommer også andre til gode – racen og andre avlere. Så vi bør alle anerkende og værdsætte enkeltpersoners tiltag omkring
Hereford. Og hylde dem for deres resultater!
Ved sin væremåde og de mange indsatser har Bent Sørensen gennem nu snart 40 år været med til at præge og udvikle Hereford til det, racen er i dag. Han kan med rette være stolt af sin indsats. Mon ikke også, han er det – bare lidt?

