67); t0v lidt og tag mine vorter med ! - ingen måtte
se den råbende (68).
Marven af hesteknogler blandet med bomolie gnides på steder, hvor man vil have hår til at vokse
(Frer0erne; 69).
Man mente at friske hesteprerer kunne lrege betrendelser (Langeland; 28). Imod drukkenskab skulle
indgives en trret hests fråde blandet i brrendevin
eller 01 (70). Sved fra hugen af en hingst var et
elskovsmiddel (71).
Fik et nyfodt barn hoppemrelk at drikke, ville det
trives godtog blive meget sta:rk (VJyUand; 72).
Den t0rrede og pulveriserede fosterhinde om et f0l
blev lagt på foderet til en ufrugtbar hingst (73); fik
en hest det indgivet, blev den modig (74); hestetrender blev brugt til plastre for bestens ledevand
(75).
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Peder laale (og senere varianter).
Stang lrerer hest at trrekke ; hofrnands hest kommer
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også til harven (o. 1560: »ligesom gamle hoftjenere, der srettes pris på i ungdommen, men forsmås i
alderdommen«); man skal ikke skue given hest i
munden ; länt hest må man ikke se for dybt i munden (1); han skal fode en mager hest, som ikke har
en fed = man må hjrelpe sig med, hvad man har;
bedre en mager hest en en tom grime; lille hest g0r
stakket dagsrejse; lille hest er mest i vandet (på
grund af de korte ben); der er ofte heste, der
gnrekker som fol; det er godt at vrere f0l i h0sten
(da går f01Jet med sin mor i vangen, reder det bedste og trrekker dog intet); ikke alle f0l bliver faderen lig; det er et fondens f0l , som hverken ligner
fader eller moder (2), follet er faderen ligt (3).
Det er et dårligt 0g, som ikke kan tåle en kirkemesserejse ; såret hest skal gives salt og ikke olie ;
vogt dig, at besten ikke slår dig = kom ikke de
mregtige for nrer; der skal mere til en hest end at
sige hov ; der skal mere til en hest end prrr (4);
hvad g0r besten i ageren andet end at bide aks og
m0ge i stubben.
Fattig mand skal ikke have smuk kone eller fed
hest; den som har en hvid hest og dejlig kone er
sja:lden uden sorg (Peder Syv) ; den mand er ilde
stillet, der har en fin kone og et par hvide heste
(5); en k0n kone og en hvid hest er noget af det
dårligste en mand kan befatte sig med at have
(VSjrelland; 6) ; hvide heste og k0nne koner skal
have megen str0else (7); en k0n kone og en hvid
hest er vanskelige at bevare for pletter (8) ; skiden
kvinde og hvid hest er ikke lette at holde rene
(S0nderjylland; 9); besten folder på fire ben, hvorfor folder en mand ikke på to? - den bedste hest
kan snuble på fire ben, folk da sagtens på to (10);
besten folder sk0nt den har fire ben (Frer0erne;
11).
Peder Syv (og senere varianter).
To dyr er mennesket mest huld: hest og hund ; den
råder for besten som rider den; kendte hesten sin
styrke, lod den sig ikke ride ; hvis bonden kendte
sin ret og hesten sin styrke, skulle pokker vrere
herremand (12); ung hest skal have en gammel
ryt ter ; man ge rider hesten blakket, agter sig langt
men kommer kun stakket ; mangen rider besten
grå, han agter sig lrengere end han kan nå (1624;
13).
Vilde heste kan også tremmes ; gamle heste ta:mmer de unge foler ; besten går ikke altid som kusken vil ; tit l0ber hesten og lader sig ikke styre af
kusken ; den som lader besten [slippe] t0jlen kastes
af sadlen ; giver du besten sporen, da giv den også
t0jlen (1735) ; med stredige heste kommer man ikke frem ; når hestene går ens kommer man fremad ;
lige par pl0jer bedst; det er en dårlig hest, som går
tilbage og ikke frem når den stikkes med sporerne ;

hårdt bidsel g0r ikke hesten bedre; en gylden t0mme g0r ikke hesten bedre (1843); hest uden bidsel
og barn uden ris g0r intet godt; man bruger sporen
til både onde og gode heste = en god opdragelse
krrever tugt ; bidsel og spore g0r en god hest; det er
fet at gå, når man leder hesten ved bidslet; anden
mands heste og egen pisk kan tåle meget ondt; lånt
hest og egne sporer g0r korte mil.
Når gammel hest kommer i gang er den svrer at
standse; man kommer ikke langt med to trrette 0g;
den hest, som drives trret om morgenen, g0r ingen
god aftenrejse. Har man sprendt hesten for, skal
man også sprende den fra; der er gode heste med
alle slags hår; det er en god hest, som aldrig snubler; sjrelden er en gammel hest, der ikke snubler;
selv den bedste hest kan snuble (o. 1700; 13) ; h0je
heste g0r slemme fald; modig hest agter ikke hundeglam ; bedste hest beh0ver hviJe; isen brister gerne {(llrst under den dårligste hest; man sp0rger om
hesten er smuk og god, ikke om hvad slregt den er
af; med gammel hest kommer man til bytte.
En skams hest reder lige så meget som en god; den
hest får mindst havre, som trrekker mest for den ;
den hest som fortjener havren bedst, får mindt af
den ; den hest får mindst havre, som er den mest
vrerd (S0nderjylland; 9); hesten som pl0jer for
havren får mindst af den ; det er ikke altid den hest,
der får havren, som g0r arbejdet (Felsted; 14), den
hest, som f0der huset, d(llr tit under pisken af slid
og sult (8); når krybben er tom slås hestene; nu:
bides hestene (15).
Hesten staller gerne hvor der er vand = hvor der er
rigdom kommer mere til; skabet hest tåler ingen
strigle = man må ikke rive op i gamle sår; hvor der
er to skabede 0g på en mark skal de nok m(lldes; en
skabet helmisse og et sandet dige finder altid sammen (VJylland; 16).
Hesten står tit i h0 og gnrekker ad halm = den som
har meget vil have endnu mere ; det er en ussel
hest, der ikke kan tjene sit foder; det er en dårlig
hest, som ikke er havren vrerd (o. 1700) ; det er en
ringe hest, som ikke kan brere sin sadel; det er en
ussel hest, som ikke kan brere selen, - sine sko, sig selv (8), -sin herres sadel (17); det er en dårlig
fole, som ikke har slået en skagle itu = om udskejelser i ungdommen.
God hest kastes ikke bort for en fejls skyld; man
k0ber ikke en hest med fejl, thi den kan få flere ;
blind hest beh0ver en god talsmand [for at blive
solgt]; blind hest beh(llver ingen ta Ism and (1757;
13) ; i krig er det bedst at binde sin hest ved fremmede krybber; for en sko mister man ofte en hest
= en bagatel kan forårsage store tab; hestene er
aldrig så små, det er dog bedre at age end at gå;
oksen trrekker med bugen og besten med ryggen.

En klathåret [snavset, ustriglet] fole kan blive en
hest, en fattig pebling kan blive en prrest; en klattet
fole kan blive en hest, og en snottet dreng kan
blive prrest (Slesvig, VJylland; 9).
Bedre har ene barn det end ene hest; grimen skal
folge hesten; grimen f0lger hesten og hesten folger
grimen (8), den som har grimen får også hesten
(13); har fanden redt hesten må han rede bidslet
med; når den gamle hest fader sig h0re, så må man
se ud.
H0j krybbe, lav hest = om et ulige giftermål; man
vil gerne have afrettet hest, men ingen afrettet kone; intet er stoltere på jorden end hest og en kvinde; nytremmet hest, nygift kone og nybagt student
er tre stolte ting; kvinde, hest og vin er tre bedragelige ting; når lade heste vil afsted, gamle kvinder
danser og hvide skyer regner, har det intet oph0r;
mens grresset gror d0r horsemor [f0lhoppen] =
skal hjrelpen nytte må den komme i rette tid, eller
om at love noget, der f0rst lrenge efter kan opfyldes - hestene var ofte meget afkrreftede f0r de om
foråret kunne komme på grres (sml. s. 27) (19).
Den ven ter sig hest som har fole på stald (1611;
20); ride på apostlenes heste = frerdes til fods
(1661ff; 21).
Moth o. 1700: jo fyrigere hesten er, jo kortere
bliver milen; man må k0re sagte med en gammel
hest ; gammel hest traver som den er vant til (22);
man skal ikke tro en springsk hest eller en stor
herre, når de ryster på hovedet; den hest har altid
lyde [fejl], som man ikke kan få; den st0rste lyd på
en hest er, at den har vreret god = det er vrerst at
forfalde fra dyd til udyd ; giftermål er intet hestek0b.
Som vognmanden f0der hestene, således foder hestene vognmanden (1735), hes ten f0der vognmanden bedre end han f0der hesten (1845) (23).
Der skal hårdt bidsel til en stivmundet hest; den
hest som får mest havre er mest villig til at slå af;
snublende hest må holdes i t0jlen (alle 1757; 24).
Vognen får gå derhen, hvor besten trrekker den
(1776; 13); fluerne sretter sig helst på de magreste
heste; det er undertiden den bedste plag, der slider
grimen i stykker og ikke villade sig tremme; ingen
trompeter må ride på en sky hest (alle 1796; 24).
Lejeheste har mange nykker; lejeheste g0r korte
mile (25). Tysken g0r alt for penge, endog brogede
fol (1700-1800-t; 26), sml. nedenfor.
F0llet slår tit moderen ; Vorherre kommer nok,
selv om han ikke kommer til hest ; hestearbejde og
spurvefode passer ilde sam men; sporen lrerer hesten at trave; man tager hesten ved t0mmen og
manden ved ordet; man lregger vel bidslet på hesten, men ikke på rytteren; den som spiser sit br0d
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al ene må også sadle sin hest ene; når man ikke t0r
slå hesten, så slår man på sadlen (alle 1843; 13),
man slår på vognen og mener hesten (1849; 13),
han slår på halmen og mener hesten (2).
Kl reder skaber folk og k0d skaber hes te {1845; 13) ,
k0d skaber hest og klreder skaber mrend (Vendsyssel; 27), k0d pynter en hest og kjolen en prrest
(S0nderjylland; 28); prene heste skal have prent t0j
(VJylland ; 29).
Skomagerens kone og smedens hest har gerne de
dårligste sko {1845ff; 30).
Hvid hest skal have megen str0else {1857ff; 31),
der skal megen str0else til hvid hest = en k0n og
pyntesyg kone koster dyrt (32).
Det er ikke for det gode når man lregger hesten i
vognen {1845; 13) - så skal den til slagteren; man
k0rer bedre med havren end med pisken {1845;
13); hesten lader sig bedst ride af sin herre (8);
villig hest skal man tåleligt k0re {1845; 13), villig
hest skal man ikke sporehugge (33), en villig hest
skal man ride vel (Frer0erne; 34), de genner altid
på det villige 0g (Vendsyssel; 27); villig hest har
altid br0d {SSlesvig; 9).
En dram i kusken er lige så godt som en skreppe
havre i hestene {VJylland; 35); når kusken er gal
går det ud over hestene {1845; 36), hors undgrelder
tit, at k0resvenden er vred {1876; 13).
En toårig plag og en syttenårig dreng skal man tage
sig i agt for (37); en gammel hest og et ungt f0l
trrekker ej både tillige, den ene den anden vit vige
{Thy; 35), ungt föl og gammel hest trrekker ikke
godt sammen (20), gamle folk og små f0l, de kommer og går som de vi! (MFyn; 38); gamle mrend og
gamle heste kan ikke blive ved med at vrere de
bedste (Mors; 39).
Rig mands datter og fattig mands fole bliver sjreldent gammel i hus (S0nderjylland; 40). Den vogn
k0rer iIde, som trrekkes af blinde heste (13); man
kan bedre l0be efter en hest med en t0mme end
med en vogn (Salling; 1); man skal tage hesten ved
hovedet og hunden ved halen {21); for en blind
hest er et vink lige så godt som et nik (13); man
skal ikke lade den hest, der tjener herren, n0jes
med hakkelse; en godt hest kan også blive overlresset {Vendsyssel; 41); snublende hest må hoIdes i
t0jlen (25).
Det er ikke godt at vrere vildhest (VJylland; 42) den trrekker mellem to andre; vilde heste er sjreldent fede (Vendsyssel; 41); fede heste g0r bonden
mager (8); de heste trives bedst, som må rrekke for
at nå krybben (8); hesten skal gå til krybben og
ikke krybben til hesten (43) ; det er en god slags
heste, der sveder ved krybben = har god redelyst
(Vendsyssel; 44), andre talemåder om r0gt s. 29;
mresket hors duer ikke til stridshingst (13).
60

Har man en hest får man nok en sadel {25); den
som har hesten forlanger prisen (0Jylland; 45); et
let [billigt] hestek0b g0r en stakkels ridende (46);
bytte er ikke til hver mands bedste, nogle får 0g og
andre får heste (8).
Rig kvinde og kornfed hest får snart mod (47).
Man skal aldrig vrere bange for en tyk hest, for den
kan man ride til rette (48). Bondens hest i bondens
havre g0r hverken skade eller gavn (0Jylland; 30).
Er hesten borte kan grimen gerne folge med (8).
Du skal ikke rende det gale af dig på et skabet 0g
(Vendsyssel; 27); den som g0r f0l i andres hes te får
nogle i deres egne {49). To prokuratorer kan let
spise en hest (50).
Det er et hestearbejde at g0re f0l (Lolland ; 51);
det sker sjreldent, at gamle heste får fol (VJylland;
52). Det er godt at vrere prrest i påsken, fol i h0sten
og bonde i julen (NV og MSjrelland ; 53).
Den der falder ned mellem hestene er ikke tabt
bag af vognen (Harbo0re; 54); kommer man over
hesten kommer man vel også over sadlen {13).
Skyd hesten, så har du manden (55).
Tidlig hest, tidlig helmisse = den meget aktive bliver gammel f0r tiden {1802; 56); ved l0vfaldstid
falder de gamle heste (1); du kan rejse en gammel
krikke op om morgenen, og den kan endda l0be
l0bsk inden aften (57); give en helmis for en krikke
= handle uden fortjeneste, spildt ulejlighed (Darum ; 58).
Hesten griner, folk ler (1848; 25), en hest griner, et
menneske ler {43), det er kun d0de heste og rreven
som griner.
Ladefogedens hest og kokkepigens krereste lider
ingen mangel (8), forvalterens hest og kokkepigens
krereste lider ingen n0d (2).
En tid [undertiden] går l0ven på folpoter (NSlesvig; 59). Det har man f0r h0rt, at en bonde har
fundet en hestesko (Peder Syv).
Han tager s0vn fra syv sadlede heste {Peder Syv) =
sover tungt og lrenge; at ride på Blaks eller Blakkes
hest = vrere falsk i ord og gerning ligesom Blak,
der forrådte Knud den Hellige; svigte en andens
tillid (Syv), ride Blaks hest af gärde= få l0n for sin
falskhed {20); ride på den blege hest = d0 {1738;
60), jf. Johs. Åbenbaring 6,8; du skal snart ride på
hesteryg = der sker dig snart en ulykke (Frer0erne;
61); at ride en hest i hulveje (o. 1700) = påtage sig
noget man ikke kan udfore.
Han vil have sit f0l i hver mands hoppe (o. 1700) =
kan aldrig få nok (20); Iige så l0d den drregtige
hoppes tunge er, så l0d bliver f0llet {1700-t; 62) =
det får samme farve som hendes tunge ; han har
ikke smidt foltrenderne = om gr0nskolling; han
har slettet sine f0ltrender = er vokset fra barnet

(63); han har stukket et f01 ihjel = er 10bet fra
tjenesten (S0nderjylland; 64), om dårligt tyende:
han fik ingen hvid hest at ride fra gården på (Salling 1743; 65); han er i Salling og g0r f01 eller : du
skal til Fyn og g0re f01 (YJylland; 65) = om en
med dårlig finger.
Han står på hestestald = gammel mand på aftregt
(Yendsyssel; 41); han kan hverken trrekke eller
brere f01 (Falster; 66) = en udueHg person; når en
stor trumf spilles ud: nu skal den en ten trrekke
eller brere f01 (0Sjrelland; 67), siges også om en
tilstoppet tobakspibe (Lolland; 68).
Sprende vognen for hesten (1802; 69) = g0re noget
helt bagvendt. Ikke syv (eller ti) vilde heste skal
slrebe mig derhen (70). Ride , sidde, srette sig, komme på den h0je hest, reldre nydansk: ride h0je
heste (1533ff; 71) = optrrede fornemt , overlegent,
vigtigt, stolt, tilegne sig en myndighed man måske
ikke har (72); han er kommet op og ride på den
gale [forkerte] hest (YJylland; 59) ; holde på den
gale (eller : rigtige) hest - fra engelsk vreddel0bssprog (73); vrere et hestehoved foran (eller: forud)
(74); var du i Fol igår? - ja! - hvilket f01 fik du?
(S0nderjylland; 75), ordspil på bynavnet Fole 0. f.
Ribe og at vrere i fol = drregtig.
Vil du nu til hest igen (59) = lave flere spilopper;
det var en, som ku' få en d0d hest til at hikke
(Yendsyssel; 76) = om meget strerk b jresk; til
dreng med åben gylp: pas på, at hesten ikke 10ber
ud ! (77), luk staldd0ren, ellers l0ber piphesten ud !
(Vendsyssel 78).
Han ler som en hest der vil bide; han griner som et
0g, der reder tidsler ; han gnrekker som en stodhest
(Peder Syv); vrere frisk , strerk som en hest; slide,
slrebe som en hest (1700-t ff; 79); han slår bagud
som en plag (1829; 80). Det er så sjreldent som en
gammel hest der ikke halter (o. 1700; 20); lyve så
strerkt som en hest kan rende (1725ff; 81).
Det dratter fra ham ligesom m0g fra et trret helmisse (Salling; 82), der ryger ligesom m0g fra trrette
0g (83); han sidder til hest som en ildklemme på en
so (S0nderjylland; 84), - som var han kret [k0rt
med trilleb0r] op på den (S0nderjylland; 59); han
kommer sig ligesom de 0g, man rejser [op] (Fyn;
85); han går vist året om ligesom de gamle 0g (S0ndcrholm; 86); han nikker og studerer [falder i slaver] som prrestens det r0de f01 (Lolland; 87); hun
smiler som en mrer [hoppe] i hrengedynd (85).
Frer0erne: stå som en bidt hest = betuttet, har helt
mistel fatningen; han er så god ved alle som en
syvårs hest ; det må vrere som når en gammel hest
kysser sin mor = må vrere et Judaskys (89).
Han er så stredig som en gammel hest (2), så stredig
som en hest, droskehest (90), vrere stiv og stredig

som en karriolhest (1848; 13); han har en lykke
som en karriolhest (S0nderjylland; 9); hun er pyntet som en kanehest (1848; 21); så mager som en
trrehest (91); du er så lang i hovedet som et f01
(S0nderjylland; 9); så smidig som et f01 (Vodder;
92), kåd som et f01 (Bornholm; 93); han skal se til
ligesom det tredie f01 (S0nderjylland; 9); strerk
som en hest, rende som en hest (Vendsyssel; 94).
Det er ikke hestebytte, hvad du har taget må du
beholde (Peder Syv). Du skal ikke tro jeg er f01
fordi mine f0dder er små (VJylland ; 95); tag dine
f0dder i agt, ellers triner jeg dig, sagde hanen til
hesten (SSlesvig; 14). Det fårat gå, sagde manden
om det d0de f01 (1848; 13).
Hvad g0r tyskerne ikke for penge, eller: der kan
g0res meget for penge, sagde manden da han så et
broget f0l (Sundeved; 9), tysken g0r meget for
penge, sagde krellingen, hun så et broget f01
(YFyn; 96). Du er nok ligesom manden, der ledte
efter hes ten han red på (8).
Hvor der ryger må der også vrere ild, sagde manden , han trendte sin pibe ved en hestelort (Grindsted, Tåning 0Jylland; 14). Det er slemt at vrere
hest, det er bedre at vrere skrredder, men det er
bedst at vrere prrest (Vendsyssel; 97).
Hesteforstand, vrere hestedum (1802ff; 69), om
den enfaldige: han har en god hesteforstand (Lres0; 98), du er en rigtig hest = et dumt asen (Vendsyssel; 94).
Hestenatur = et meget strerkt helbred (1802ff; 61);
hestekur = meget streng terapeutisk behandling
(99).
Holde hestemåltid = spise uden at drikke til , eller
f0rst drikke når man er mret (Peder Syv; 100), sidde Iren ge ved maden (Yendsyssel; 101).
Hestearbejde = meget hårdt og slidsomt arbejde
(102), hestekraft = (efter engelsk) mål for en maskines arbejdsydelse, for metersystemets indf0relse også for arbejdshastighed (102).
Hestebid = drengeslang for et hårdt nap med fingrene i en andens lår eller arm ( 102); hestegrin =
h0j , »vrinskende« latter, et hestegrin (103); hestefod = klumpfod (VFyn; 104); (fanden afbildes
med en hestehov, »ham med hestehoven«), stikke
hestehoven frem = r0be skjult ondskab (105) ; hestehale = pigefrisure efter o. 1950 (106).
Knokkelhest = kvinde, pige (103) ; humhest, hovhest = skreldsord til galsindet, vanskelig person
(0jylland; 107); en sk0r kule = underlig person ;
helmisser = tjenestefolk, som skiftede plads til november (108); udgangs0g = pige som på grund af
manglende dygtighed blev sat til alt det grove arbejde (Falster o. 1850; 109).
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Hors, 111g, mrer, ridehest = snavset, I111sagtig kvinde
(o. 1700ff; 110); hest = stor grov kvinde (103), 111g
= en srer kvinde (Gilleleje (111); helmisse = en
berygtet, isrer reldre og ugift kvinde, som gang på
gang blev besvangret; hun er ved at gå ind i helmissealderen = ca. 50 år gl. (VJylland ; 112); horehest
= borekarl (o. 1800; 56).
F111lhale = krelenavn til barn (Vejleegnen; 113);
f111lgeplag, dreggeplag = krelenavn til forkrelet
dreng, der altid l111ber efter moderen, ordspil med
folplag (VSlesvig, VJylland; 114).
Hestens f111dselsdag = tykke skiver rugbr111d (115);
hestebajer = alkoholfrit 1111, postevand (115); skrelde en til hest = dygtigt ud (S111nderjylland; 116);
militrert: klar besten = tag det roligt, slap af!
(103).
Horsek111d = mosens 111vre l111se grres og mos gennemvrevet af porsr111dder, heraf graves l0se t111rv
{117); hestehov = skrev tagnedl111bsr111rforbindelse;
hestehaler111vhuller = vanillekranse (103); hestepomper ( = -prerer) = fastelavnsboller (S111nderjylland ; 14); hestehul = dyb rende i revle, dannet af
udfaldsvand {118).
F111lbiderne = beboerne i 81111 sogn, Ange! (119);
hestemekaniker = husar (103); ridehest = stok
(jysk; 120).
F0I = lang madrasp111lle lagt mellem to tretstillede
senge {1938; 121), hjrelpebetjent under besrettelsen, populrer tolkning: han f111l's med betjenten;
plag = trredunk til drikkevarer taget med i marken
(Vendsyssel; 122); helmisse = en slreberive (S111nderjylland; 123).
Hingst (Vendsyssel; 124), hest (1700-t) = penis,
hyp min hest - s111mandsslang for onani. Hest =
udtryk i billardspil; gymnastikredskab på fire ben
(125), den store tvrerbjrelke som i hver ende af loen
brerer strenget (126), pressepude (127), lille strygebrret til rermer (119), hesteur = klump i melsuppe
(Frer111erne, 128), heste = ophalere på tove langs
rreerne (1839; 129) ; stavangerhest = stor sild
(1700-t; 130).
Kindbest , gammeldansk d.s., o ldnord. kinnhestr =
lussing; Kindhestestrrede 1774ff i Nrestved, Assens
1677ff, forhen i Maribo, navnet kan skyldes hyppige slagsmål i gaden (131).
Lokomotiv: damphest, den sorte hest , hest (132);
cykel: stålganger (o. 1900), stålbest, hest, pip-ir111v-hest (jysk), til hest i åben båd = cykle (133).
Sivhest = et knippe sammenbundne kogleaks, som
man red på når der i mosen blev skäret kogleaks og
svrerdlilje til selet111jets sivpuder og til sivsko
(VHanherred; 134).
Hest = spilepinden (stangen) på rokkehjulet, forbindelsen mellem hjul og tråd ; stangen hvormed
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vreverbommen drejer; snore på vreverstolen (135);
en tråd som under haspn ingen satte sig fast på haspeknagen (o. 1700; 136), = lave eller slå en rendehest, trrenhest, strentehest = når en tråd gled af
haspens ene vinge og lagde sig tvrers over haspen:
det bet111d at pigen havde en krereste, man sagde for
sp111g, at man skulle til KJiplev marked med besten
{137); rendehest = »svikm11111e« i m111llespil {138).
Sengehest, reldre nydansk d.s. = trrestativ med
»ben« til at anbringe mellem sengefjrel og madras
for at hindre dynen eller den sovende i at falde på
gulvet - navnet menes at hentyde til ligheden med
en trrehest (se nedenfor) (140); gyngehest = leget111jshest på buede grenger; en seng, ridesadel (103).
Krephest (fra tysk) = en krep, ofte forsynet med et
udskåret hestehoved, brugt af legende b111rn til at
ride på, i overf111rt betydning »ride sin krephest« =
vrere strerkt optaget af en bestemt ting, også en fiks
ide; efter engelsk (1616ff) hobby horse (141).
Lresehest = ivrigt lresende person, hrenger altid
over b111gerne ligesom en hest over krybben (142).
Trrehest, også kaldet fjrelhest (143) = straffe- og
torturredskab. »At ride trrehesten var tilforn en
her i landet brugelig straf, som bestod i, at personen en vis tid måtte sidde overskrrevs på en stang,
en planke eller t111mmerstok, som i 3-4 alens h111jde
var befrestet på to eller fire prele, og i denne ubekvemme og smertefulde stiJling tjene til latter og
spot ... Det var en ikke ved nogen lov foreskrevet
eller tilladt, men ved landsskik fremkommet privat
tugtelse, som på herregårde, hvor trrehesten sredvanligt fandtes på ladegården, anvendtes mod opsretsige, ulydige eller efterladne mandlige tyende,
ja vel også ikke sjreldent af herremanden mod hans
hovb111nder«; en herremand i Ålborghus amt lod
endog en bondekone srette på trrehesten (1841;
144). »Rytteren« fik undertiden bundet en sten eller jernkugle til hvert ben, »han fik sporer på«
(145). Instruks til en ridefoged o. 1730; »M111der en
bonde ikke efter 2 eller 3 advarsler eller er han
modvillig til at g111re sit arbejde, skal han straffes
med hul eller med at ride på trrehesten« (146).
Det var forst og fremmest et militrert .straffemiddel , men indfortes på de fleste af kronens godser,
og omtales i Danmark forste gang 1618 i et lensredskab: »En hest af trre blev opsat til at straffe soldater og andre med , som sig modvillig anstillede«.
22. april 1645 blev påbudt at srette en trrehest ved
alle K111benhavns porte til afstraffelse af berusede
vagter. 8. juni 1787 kom en forordning: den endnu
brugelige omgangsmåde på egen hånd at lade b111nderne straffe med trrehesten skal vrere aldeles forbudt.
Da S111nderborg ladegård 1860 overgik til byens

