pel. Jeg har spist spegel k0d af en 15 år gammel
hest, som var mere velsmagende og lrekkert end
noget gåsebryst, hvilket det kommer nrermest i
smagen (12).
I en avisartikel fra 1804 hedder det: 14 medlemmer
af det kgl. medicinske selskab i K0benhavn har i et
vennesamkvem spist flere forskelligt tillavede retter af hestek0d. De, som ikke i forvejen var underrettet derom, antog det for oksek0d. Resultatet af
alle meningerne var, at hestek0d tillavet som b0fsteg, som beuf a la mode og oksesteg gav en god
behagelig spise.
Assessor C. G. Rafn var den f0rste, der i sin »Naturhistorie for hver Mand« 1805 agiterede for hestek0dspisning; omtrent samtidig holdt overbibliotekar og konferensråd E. C. Werlauff i Videnskabernes Selskab et foredrag om brugen af hestek0d
(trykt 1807).
Under belejringen af K0benhavn 16/8 til 7/9 1807
tillod regeringen, at der solgtes hestek0d:
»I bombardementets dage [2.-7. september], da
prisen på k0d og andre levnedsmidler steg betydeligt ... glemte de mindre formuende alle beta:nkeligheder og spiste hestek0d som en sand delikatesse. I disse dage hentede Veterinrerskolens vogne
hver dag 8 til 10 heste, som bomberne havde slået
ihjel. Så mange af skolens elever der kunne undvreres var bestandig sysselsat med at s0nderlemme
disse heste, og over 50 fattige stod altid omkring
dem for hver at få et stykke« (13).
Dr. Henrich Callisen skrev 1807 i »Physisk medicinske Betragtninger over K0benhavn« bl.a.:
Da alle livets n0dvendigheder, således også de anf0rte k0darter, af og tiJ stiger til så h0je priser, at
de er uoverkommelige for fattige, så har man s0gt
at indf0re hestek0d som et f0demiddel. Mange
hundrede heste drrebes alene i omegnen af staden,
som kunne tjene tusinder af mennesker til fode , nu
derimod når huden er aftaget nedgraves de i jorden og anvendes om vinteren som f0de for hundene.
Det kan vel ikke nregtes, at k0det af heste, de renligste blandt alle vore husdyr og som nyder den
renligste f0de , må vrere lige så sund! og nrerende
som nogen anden dyrisk fode vi nyder med velbehag.
Af et la:serbrev i Politivennen 1807: Man har allerede lrenge talt og skrevet om at spise hestek0d,
men endnu er kun få begyndt at smage det, og man
kan frygte det vil vare lrenge endnu f0r almuen,
som reder mest, ynder hestek0d, hvis ikke prrester
og mere fornuftige landmrend end mrengden begynder at slagte et fol eller en velfedet hest og
bruge k0det aldeles som en bedre ret på deres egne
borde, så tjenernes trender l0ber i vand efter den
dem unddragne hestestegs behagelige lugt (14).

Men i samme år og blad ivrer den sjrellandske
landsbyprrest G. C. Krog imod at spise hestek0d og
slutter sit indlreg: Gid aldrig nogen i vore !ande må
geråde i så trykkende omstrendigheder, at han
skulle vrere n0dsaget til at g0re hestek0d til en almindelig spise for sig og sine! (15).
Samtidig kunne Berlingske Tidende berette om et
gilde i Slagelse, hvor man n0d hestek0d ; vrerten
havde »hrevet sig over en af de tåbeligste og mest
fornedrende fordomme ... give Gud, at deres eksempel snart må drage flere efter sig, så hver den
der endnu bestyrker almuen i dens fordom mod
hestek0d alle vegne må blive m0dt med den hån og
foragt, hans dumhed og egennytte fortjener. At
erfare, at skolelrerere var med til at spise hestek0d,
må glrede enhver patriot, da det er disse, som skal
fri og bevare de unge for denne syndige fordom«
(16).
Sagen havde nyhedens og derfor pressens interesse, 4. april 1808 kunne en avis fortrelle om et andet
selskab i Viborg, der spiste hestek0d: »Nu har man
også her spist hestesteg. Et selskab på 24 personer i
Bendixens klub pr0vede det i aftes og fandt , at det
smagte godt«.
Etatsråd Erik Viborg, som var lrerer på Veterinrerskolen, fik udvirket en kgl. resolution af 5/5 1808,
som påb0d, »at der på et afsides sted på Christianshavn eller anden lige så bekvem plads anlregges et
eller flere privilegerede hesteslagterier«; her skulle
dyrlreger syne de tilf0rte heste og stemple de godkendte med el indebrrendt K SP (kan spises) i alle
fire hove samt påse, at disse hove fulgte med k0det
til slagterens udsalg. Det var vor f0rste bestemmelse om dyrlregekontrol med k0d - den gjaldt kun
hestek0det og den bortfaldt 1869 (sml. nedenfor).
Efter at slagteriet var oprettet skrev et blad: Endelig i går begyndte i K0benhavn , efter så megen
pennefejde om hestens spiselighed og uspiselighed, et af Hans Majestret selv bifaldet og begunstiget offentligt udsalg af hestek0d i Dronningensgade på Christianshavn. Af tre slagtede heste var to
hele kroppe udhugget og solgt allerede inden middage. Man siger, at nogle af stadens offentlige kokke spekulerer på at udfinde retter, hvori dette slags
k0d vil blive mest smageligt og måske mere lrekkert end noget andet. På Veterinrerskolen fik Viborg gennemf0rt, at både lrerere og personale spiste k0det af unge tilskadekomne heste, tilberedt på forskellig måde: kogt
til suppe, stegt som b0f, spegel til filet og stoppet i
p0lser. I 1809 udgav han en pjece »Om Hestekj0ds
Spisning«, hvori han bl.a. peger på, at »vi ler af
j0derne, der ikke vil spise flresk og svinek0d, og
godter os over jyderne når de får vremmelse ved al
se kalvek0d , men vi burde hellere gribe i vor egen
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barm og i det mindste smile ad os selv, når vi a:kles
ved hestek0d, som er en langt sundere spise end
fla:sk og slammer fra et langt renligere dyr end
svinet.« Viborg mener, at han »her uden vidt10ftighed, men med klare fattelige grunde [har] bevist,
at fordommen imod hestek0ds spisning kun hviler
på trange begreber og en dårlig halstarrighed,
us0mmelig for det fornuftige og ta:nkende menneske«. Vi må skamme os dybt ved at ta:nke på »at
årligt så mange hestekroppe overgives til forrådelse i jorden, hvis k0d kunne give vore b0rn en na:rende fode, styrke ungersvendens og mandens
arm, som va:rner fa:drelandet eller dyrker dets agre, og husvale oldingen med en kraftig suppe«.
28. februar 1810 fik stabsdyrla:gen ordre til at indrette slagterier for ha:rens kasserede heste, »som er
uduelige til tjeneste, men dog kan bruges til at
slagtes og spises«; og samme år skrev kancelliet til
alle stiftamtma:nd, biskopper, grever og baroner:
»Ligesom den hidtil herskende fordom mod hestek0ds anvendelse til fode for mennesker ganske er
overvundet i K0benhavn og der blev indrettet et
offentligt hesteslagteri, således 0nsker Hs. Majesta:t også, at ovenna:vnte brug af dette renlige husdyrs k0d må blive almindelig udbredt i alle Danmarks provinser. Hs. Majesta:t forventer, at 0vrighedspersonerne og religionens la:rere i samtaler
med almuen og på andre passende måder kraftigt
vil kunne bidrage til at udrydde de indgroede fordomme mod denne sunde og styrkende f0de.« Under samme dato til bestyrerne af samtlige tugtog forbedringshuse: »Efter Hs. Majesta:ts allernådigste befaling skal man tjenstligt anmode at ville
så vidt muligt befordre [fremme] hestek0ds anvendelse til f0de for fangerne.«
11. februar 1811 skrev et blad om et gilde i Århus.
»En bondes unge og fede hoppe har bra:kket låret
ved at springe ud af en gård, byens klubga:ster enedes om at spise en steg af dens k0d. Byens stiftamtmand hr. baron Giildencrone og frue bea:rede selskabet med deres na:rva:relse. Stegen fandt man
meget velsmagende og forta:rede den. Som ma:rkeligt ved samme var, at den såkaldte m0rbrad faldt
ganske i det hvide og na:rmede sig h0nsek0det både i syn og smag. Til hoppens ejer, en fattig gårdmand, samledes en gave på 40 rdl. Med st0rste
velbehag befandtes stegen at smage enhver, og det
Lidt som levnedes vidnede bedst om bega:rligheden
efter den«.
I begejstring over dette gilde foreslog Randers
Avis at danne en forening kaldet »Fa:drelandets
frivillige Hestek0dsspisere« !
Et par måneder efter kunne bladet berette om et
lignende gilde i Odense skomagerlavs hus, hvor
man spiste tre retter af hestek0d og borgmesteren
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var indbudt. På byens milita:rskole lod forstanderen, ritmester Bruun, dens underofficerer og rekrutter beva:rte med et måltid, »og enhver, som
n0d deraf, måtte sande, at vel tillavet hestek0d
giver en i det mindste lige så god og velsmagende
f0de som andre spiselige husdyr« (17).
Åarhuus Avis skrev 1811:
For at bidrage sit til at udrydde den på vestkanten
af Jylland herskende fordom mod hestek0ds spisning har k0bmand Christen H usted i Ringk0bing i
vinter ladet fede en afsat vognhest, 21 år gammel.
Efter at denne hest var besigtiget af en dyrla:ge og
befundet frisk lod han den slagte den 5. januar.
Dens k0d var meget fedt og godt. Dette lod han
uden at forlange betaling derfor tilbyde byens indvånere og enkelte fra omegnen og havde den forn0jelse at se, at det s0gtes meget bega:rligt, hvori
byens embedsma:nd foregik borgerne med et rosva:rdigt eksempel. Det tillavedes på forskellige måder og befandtes meget velsmagende. Foruden en
stor del fedt, som fulgte med k0det, beholdt han 6
lispund, der til spisning er lige så godt som gåsefedt, desuden meget brugeligt til at sm0re med og
til at bra:nde i lam per i stedet for tran ( 18).
Nakskov borgmester og de »eligerede« [valgte]
borgere k0bte 27. februar 1811 en meget fed hest,
hvis k0d blev spist »med stor bega:rlighed« ved et
selskab dagen efter i »Borger-Enigheds-Selskabet«. Eksemplet virkede så godt, at over 60 af byens familier na:ste dag k0bte resten af k0det, »hvilket vidner om, at fordommen i denne by har måttet vige for fornuft og oplysning«. »Et stykke af
k0det blev som steg spist på stiftamtmandens bord
[Morgenstjerne på Gammelgård], tjenestefolk og
ta:rskerne blev kaldt op for at va:re 0jenvidner til,
at det blev spist, enhver blev givet et stykke med,
og alle måtte tilstå, at det var en god velsmagende
spise, hvilket efter stiftets ordre offentlig bekendtg0res i det håb at det eksempel, Nakskov by har
givet, snart vil blive efterfulgt i andre byer«. En
måned forinden , 24. januar, blev i Randlev pra:stegård, hvor St. St. Blichers far var pra:st, slagtet en
forulykket 14-årig hoppe og »k0det blev delt mellem pra:sten, degnen og en kunstdrejer Nikolaj
Bruun. Adskillige kom til for at undre sig over
denne ubegribelighed. Men na:vnte familie lod k0det smage sig ret ve!. Til suppe og kål er det ypperligt« (16).
I 1817 eller 1810 blev for f0rste gang spist hestek0d
på Mors. En ung hest tilh0rende provst Obel havde bra:kket låret og blev skudt. Sognefogeden o.a.
betydende gårdma:nd var indbudt til at medvirke
ved flåningen , men kun en af dem deltog i det
måltid af hestek0d, som provsten b0d på bagefter.
Begivenheden blev husket på 0en i mange år efter;

nu fordommen var brudt begyndte også de fattige
at spise k0det (19).
Landets f0rste og indtil 1865 eneste hesteslagteri
blev med kgl. bevilling åbnet 1847 hos H . J. Koblauch i Dronningensgade på Christianshavn. Der
blev de folgende år spist stadig mere hestek0d bl.a.
på grund af en voldsom stigning i prisen på okseog svinek0d, hestek0d kostede kun en trediedel.
Til Koblauch's 25-års jubilreum i 1872 blev sunget
en vise skrevet af W. Rantzau:
Dit navn er kendt på Christianshavn,
du virket har til held og gavn
og varerne var gode.
For fattigfolk du gjorde klart,
at hestek0d er sundt og rart
til sursteg, beuf la mode.
Stod oksek0det h0jt i pris,
så slagted' du i massevis
de rare, fede hopper.
Så mangen fuldblods strakte hals,
du forte tit til sidste vals
en vallak, en knabstrupper.
Samme år (1847) kom en pjece skrevet af en lrerer
på Veterinrerskolen, dr. med. G. C. With, som
varmt anbefalede at spise hestek0d: »Med udbredelsen af hestek0ds spisning bliver det mange gange muligt for den mindre formuende, uden noget
betydeligt tab , at afhrende de af hans heste, som
enten lider smerte under arbejdet eller af andre
årsager ikke mere egner sig til samme, og i deres
sted at k0be andre. Sagen er i den nrervrerende
dyrtid i så god fremgang, at der i de to sidste måneder er slagtet omtrent 60 heste i de to privilegerede
hesteslagterier, som findes på Christianshavn, der
kan antages at have givet 24.000 pund k0d til f0de
for mennesket. Heraf er nreppe leveret mere end
omtrent en femtedel til tugt- , rasp- og forbedringshuset, de 0vrige fire femtedele blev solgt i boderne til private. Det er mig bekendt, at ikke få
familier i en god stilling har ladet hente k0d i hesteslagterierne på Christianshavn. Der spises ligeledes nu og da hestek0d i mit hus, hvor også andre
og deriblandt nogle af K0benhavns mest ansete lreger har nydt det og ikke alene har fundet det velsmagende, men også skikket til at give en sund og
kraftig fode for mennesket«.
At uviljen mod hestek0d var st0rst i landdistrikterne fremgår af en opg0relse 1865 ; der blev årlig
slagtet ca. 700 heste i hovedstaden, men kun 12 i
resten af landet. Det hedder i en optegnelse fra
Thy o. 1860: »Der var to slags k0d, som ingen med
respekt for sig selv spiste: hestek0d og spredekalve-

k0d , det gravede man ned og brugte kun skindet«
(20); jregere lagde en d0d, flået hest som lokkemad
for rreve (Jylland; 21). »Det år Grundtvig d0de
(1872] mistede vi en ung, fed hest af tarmstyng.
Den fik ingen medicin, og k0det så svrert godt ud,
men på den tid mente man jo ikke, at man kunne
rede hestek0d, derfor kogte man k0det ud til svinene. Ved afkogningen fik vi 10 store fade fulde af
det dejligste fedt, som blev sat op i stuen. Så kom
Laura fra Holmegård og sagde, det var synd at
smide det dejlige fedt vrek- hun ville gerne have et
fadfuld med hjem. Det fik hun, og så blev vi enige
om også at bruge fedtet når de kunne i Holmegård.
Men det kan ikke nregtes, at folkene tog sparsamt
af fedtet og der var ellers nok at tage af« (22).
Det var en uskreven lov, at tyendet kunne forlade
pladsen hvis man gav det hesteb0f; »da vi to dage i
trrek fik serveret kålrabi med tilh0rende ildesmagende hestek0d sagde vi op« (elever på Staby lrererseminarium o. 1900; 23).
Et par husmandsb0rn i Ejstrup friskole havde br0d
belagt med n~get hestek0d med hjemmefra, »de
andre b0rn stod og så til med gru« (24). Men flere
og flere småkårsfolk spiste hestek0d, og da k0dhakkemaskinen kom o. 1875 tog b0nderne sig ved
lejlighed en hesteb0f (Sundeved; 25). K0det blev
mest tilberedt som b0f, nogle r0gede et stykke og
skar af det til br0d, andre brugte hestek0d blandet
med oksek0d til spegep0lse (T0nder n0rreamt;
26), i Slesvig kom der hestek0d og flresk i hestep0lsen (27).
Til langt ind i 1900-t fandtes udsalg med hestek0d
kun i slumkvartererne på N0rrebro og Vesterbro i
K0benhavn og i Valby. Mens der i 1907 passerede
5.740 hestekroppe gennem den k0benhavnske
k0dkontrol, var det i 1970 kun 2.200. Butikskrederne Irma og HB vregrede sig endnu i 1975 mod at
f0re hestek0d. Fordommen mod hestek0d g0r sig
stadig greldende, mange husm0dre k0ber det aldrig , og ikke få danskere undgår så vidt muJigt at
spise det. Hestek0d bruges bl.a. til engelsk b0f; er
den meget sej siges, at man glemte at tage selet(l)jet
af hesten.
LITTERATUR: 730 2,1813,155ff; 732c; 743b;
253c 129-37; 136 12,1945, 91-107; Hippologisk
tidsskrift april 1972; 250 102f; 379 221-23; (1) 732c
3f; (2) 705 3, 19; (3) 366c 60 ; (4) 172 2,34; (5) 598
21 ; (6) 398 7,280; (7) 436 134; (8) 250 104ff; (9)
719 3/5 1957; (10) 770 7,1915,139; 253c 133,137;
239 53 ; (11) 724 13; (12) 144 1803,168-70; (13)
Dagen 26/101807 ; (14) Politivennen 37,1807,7487;
(15) smst. nr. 465,1807; (16) 386 20/1 1907; (17)
Viborg Sarnler 11/2 og 10/41811; (18) 6781811,36;
(19) 317 6f; (20) 12 10; (21) 696 86; 466 247; (22)
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259c 50f; (23) 271 1957,80 sml. 770 7,1915, 136;
(24) 770 1915,140; (25) 22 120; (26) 360 (Vodder);
(27) 548 2, 3.
ANVENDELSE AF KROPSDELE

Huden bruges til st0vleskafter, såler m.m. Tidligere indfortes mange st0vleskafter af hestelreder, for
»det var en urerlig sag at r0re ved en d0d hest eller
tage huden af den; da der 1878 blev oprettet en
lrederfabrik i nrerheden af K0benhavn var det de
f0rste år ikke muligt, trods aJ umage, at få mere
end 50 hestehuder, det var kun natmrendene, som
viJle befatte sig med at handle med hestehuder, og
selv for dem kunne det nreppe 10nne sig, da sadelmagere og skomagere ofte var betrenkelige ved at
k0be sådanne urerlige huder og prisen på en hestehud varmeget lav. Nu er denne fordom for st0rstedelen overvundet, og mange tusinde hestehuder
garves vistnok hver år i Danmark« (1836; 1). Af
huden blev garvet et overlreder navnlig til damest!l)vler (2).
Folk beredte selv huden, k0dsiden blev smurt med
en blanding af rugmel, alun og salt, man rullede
skindet sammen, og efter en tid kunne k0det skrabes af med en kniv. Skind af selvd!l)de f01 brugte
man til tr0jer og bukser, som var mere slidstrerke
end dem af fåreskind (MJylland ; 3). F0lskind anvendes tiJ forarbejdning af pelskåber, i Danmark
bruger pelsbranchen årligt ca. 6.000 folskind
(1952; 4).
Beredt bestehud anvendes til skagler, der kan bolde tyve år og mere, til bryst0ler (remme på selen
foran bringen) , t0jr m.m. (Mors 1811; 5), i S0nderjylland til snoede hammelreb (6). I vintre med
megen sne var det almindeligt at »k0re« til m0lle
og jordemoder på en hestehud; den ejendommelige k0bmand Harp0t i Ringk0bing k0rte på en hestehud gennem gaderne og sad overskrrevs på et
halmknippe (7).
Omkring Mortensdag, når markarbejdet var endt,
rejste s0nderjyske b0nder til Lrek i SSlesvig og
k0bte gamle heste. De blev stukket ihjel på marken , lagt i en dynge og drekket med jord; huderne
f0rtes til Flensborg og kunne ofte indbringe k0besummen; året efter havde man knoglerne »og den
ved k0dets forrådnelse frugtbargjorte jord, det var
en ren vinding« (8).
Der flettes armbånd af hestehår (1670; 9). Mankeog halehårene bruges som »kr0lhår« til udstopning
af dyner og puder, i !l)vrigt til violinbuer, piskesnerte, sold, stolebetrrek, armbånd og parykker (1802;
10); der snos reb heraf (Frer0erne o. 1780; Mors
1811; 11) og fuglesnarer (1824; 12); »hestehårene i
manken og halen er brugbare til de bl0deste hyn56

der i h0jsaJe, til utallige ting til nytte og forn0jelse«, afstriglede hår kan bruges til udstopning af
arbejdsseler og puder (1830; 13).
Hårene anvendes til pensler, sigter, armbånd, ringe (1800-t; 14), til knapper på stadst0j (Frer0erne
o. 1780; 15). De blev på en ten eller rok snoet til
meget strerke t0jrreb, der ikke kunne tygges over
og isrer blev brugt til får og ungkreaturer (16) ; på
Falster stod hestene t0jret i reb af hestehår blandet
med svineb0rster (17); snerten på en pisk, en studesv!l)be, var af hestehår (Jylland; 18) ligesom snoren med sprendestok på saven (VSjrelland ; 19).
En 10kke af sammenflettede hestehår dannede
»bilden«, der drejede om plejlens hoved af jern
(Falster ; 18). Tobakspiber havde en hestebårsbetrukket slange.
Oml0bende krremmere solgte hårbånd af hestehår,
eller de blev i landsbyen flettet af fingernemme
kvinder; når håret var redt , bandt manet »strygebånd«, som kunne vrere af hestehår, om det; hårbåndet gik af brug o. 1850 (Horns h., K0geegnen;
20).
Drenge flettede fugle- og fiskesnarer af hestehår
(sådanne kunne også k0bes i enhver landhandel),
en l0kke heraf blev ikke påvirket af fugtigt og
varmt vejr, men stod altid åben; fiskesnaren skulle
vrere af hvide hestehalehår, man listede en 10kke
omkring f.eks. en gedde (Jylland ; 21).
B0rn dannede bolde af hestehår. »Det var en massiv filtkugle, hård og tung og alligevel med en vis
elasticitet, den kunne tåle at ligge ude en vinter og
var lige god når man fandt den nreste år efter t0brudet. Vi lavede boldene af ko- eller hestehår,
som vi plukkede af dyrene når de freldede, !utter
korte og lige !ange hår, så mange at de fyldte som
en hel stak på en bordplade efter at vrere 'teset',
omhyggeligt plukket fra hinanden nresten hår for
hår. Den l0se stak favnede man med armene og
pakkede den sammen på bordet til den begyndte at
antage kugleform og lod sig rulle i hrenderne. Det
blev man ved med til den var bragt ned til almindelig boldst0rrelse og så fast, at den kunne stå for
slag om det så skulle vrere med en hammer« (Himmerland; 22).
Efter 1900 blev hestehår benyttet til polstring af
m0bler og madrasser, slidstrerke betrrek på sofaer
og stolesa:der, hårdugssigter, duske på militrerhuer, presseduge til ost og i oliem!l)ller, grundva:v i
gulvtrepper, kortere hår til fejekoste, pensler, b0rster, blandet med uldgarnsrester til sm0reuld i
jernbaners og sporvognes akselkasser, til udstopning af sadler og puder (23) ; de hårde, strerke og
glansfulde, i vreven medg0rlige hestehår egner sig
godt til treppevrevning (24).

For at drille karlene stn>lede pigerne hestehår i deres senge (NFyn; 25).
Heste afst0ves med en hestehale bundet på en pind
(Klakring 1959; 26).
Garvere, sadel- og skomagere brugte hestefedt til
at g0re lrederet mere smidigt (1798; 27); man
smurte lreder med hestefedt og k0nr0g (26); når
man smurte trreskost0vlerne med hestefedt blev de
ikke stive (Langeland; 28); det blev brrendt som
tran eller olie i små bliklamper og i lolampen
(VJylland; 29) og blev blandet med olie til at sm0re m0lleaksler med (Vendsyssel; 30) . .-Eblekager
bagt til juleaften blev mere spr0de i hestefedt end i
svinefedt eller sm0r (S0nderjylland; 31).
Nresten alle bensk0jter fundet fra vikingetiden og
middelalderen er tildannet af hestens mellemhånds-, mellemfods- eller spoleben (32). Knoglerne (»horseben«) brugtes til drejerarbejder, f.eks.
knivskafter (1800-t; 33), de mindre knogler eksporteredes til England, hvor de blev knust og anvendt som g0dning (1834; 34). Rakkernes vågeild
(St. Hans blus på h0j) var antrendte hesteknogler,
»det skal have vreret det st0rste og smukkeste blus
som sås på hele egnen« (Vendsyssel; 35); de gravede hundredvis af slagtede heste ned i »Rakkerbakken« ved Hobro, skeletterne blev senere gravet ud
og solgt til benmel; hegnet omkring et hus i Hobro
bestod af !utter hesteknogler (36).
Lagdes et hestekranium mellem havens kål kr0b
kålormene ind i det (NSjrelland; 37).
Hovene bruges til trreskobeslag og mundstykker på
piber0r (Mors 1811; 5), de var gode til at beslå
trresko med (Herningegnen; 26).
De såkaldte hesteårer er hestens strerke fodsener
og bruges til orgelbrelge (1800-t; 33); af urinblreren
laves tobakspunge, den bindes over flasker og glas
(1798; 27).
Fattigfolk på Sams0 brugte t0rret hesteg0dning
som brrendsel (38); hestem0g pakkes om vandpumper for at vandet i dem ikke skal fryse om
vinteren (1834; 34); man skal i Vendsyssel have
gravet det ned under stuehusvregge for at tage fugten (39). F0r en ny bryggerskedel af st0bejern blev
taget i brug kogtes i den en blanding af hesteg0dning og ler for at g0re den strerkere og vrerne den
mod rust (MJylJand o. 1850; 40).
Grreskar skulle have rigeligt med hestem0g (Langeland; 28). Nu benyttes det til mistbrenke og
dyrkning af champignon.
For at vrenne b0rn fra slik siges, at lakrids er lavet
af hesteblod og h0nsem0g r0rt sammen med sirup
(26).

Lcegemidler

Hoppemrelk drikkes for epilepsi (1400-t; 41); den
skindlap som fl!lllet har i munden ved f0dslen (sml.
s. 31) t0rres, pulveriseres og indtages mod epilepsi
og krampe (1765; 42).
Spåner filet af en hestebov koges i 01 eller vin og
indgives for tarmvrid og sidesting (1533; 43); saften af en vrinsk hoppes g0dning drikkes med brrendevin for sidesting, »er proberet og hjrelper nrest
Guds hjrelp« (44); mod kolik drikkes saften af hestem0g eller af en frisk hingstelort (45) ; hestem0g
indtaget med vin uddriver d0dt foster (1400-t; 41);
patient med gulsot skulle have saften af hesteprerer
(Frer0erne; 46).
Småb0rn med kighoste fik hoppemrelk (1533ff;
47), det skulle vrere mrelk fra en sort hoppe (48),
på Bornholm skulle barnet drikke den gennem en
konkylie (49), på Lres0 gennem et tingstrå: en hu!
strengel omgivet af ringspinderens reg (50); i NSjrelland lod en klog kone et barn med kighoste gå med
hesteg0dning i en klud om halsen (51).
Gigtsmertende lemmer gnides med asken af gamle
hesteknogler blandet i eddike og olie (1533; 43),
med marven i hesteknogler (1798ff; 52), »den s0ges strerkt af vrerkbrudne, da den med marven
smurte del bliver mindre smertefuld og rnere smidig« (1809; 53); i Barl0se VFyn blev en vrerkbruden pige gnedet med hesteknoglernarv og helbredt
(o. 1800; 54). Man gned knoglemarven på gigt,
små sår på fingre og treer, den skulle helst vrere
garnrnel og det kunne vrere svrert at finde knogler
af nedgravede heste - man sagde, at de flyttede sig
i jorden (Frer0erne; 55). En mandlig gigtpatient
skulle gnide sig med hoppe- og en kvindelig med
hingstefedt (Falster; 56). »Hestemankefedt« er anfort i apotekertaksten 1629 og 1672 (57).
Smertende tand gnides med hesteknoglemarv
(1400-t, 1533; 58), strimler af den vorte, som sidder ved hestens haser, lregges ved tanden (1816;
59). Et barn med tandpine fik en f0ltand i et bånd
om halsen (Kirkehelsinge; 60); for at lette eller
frernskynde tandskiftet lod man barnet gå med en
tand af et årgammelt fl!ll (61), »bliver den hrengende vi! barnet leve, og omvendt d0r det hvis den
falder af« (K0benhavn; 62).
Et ben med frost holdes i et afkog af hestem0g (o.
1450; 63), der lregges trossen hestelort på frosthrevelser (1643ff; Falster; 64).
Vorter gnides med hestesved (S0nderjylland ; 65);
man skulle råbe tre gange til en hvid hest, <ler kom
forbi: hold bi, hvide hest, tag mine vorter med! så forsvandt de og kom aldrig igen (66); til en
mand, som havde hvide heste for vognen sagdes:
hov, h0r du med dine hvide heste, tag mine vorter
med! farvel og tak! (klog mands råd i VJylland ;
57

