
ret ret sjrelden, den egnede sig hverken som trrek
kraft, last- eller ridedyr og blev vel mest eller må
ske kun holdt til ofringer i moser og h!llje. 
Broncealderens hest var også en lille race. De hyp
pige skeletrester i bopladsernes affaldsdynger og i 
grave beviser, at den nu er et almindeligt husdyr, 
som dels blev slagtet og spist, dels benyttet som 
trrekkraft foran harven o.a. lette markredskaber 
samt mindre to- eller firhjulede vogne, mens plo
ven oftest blev trukket af okser. Når en h!llvding 
d!llde , fik han sin vogn, et par k!llreheste og sine 
våben med i graven. Ved Egemose på Fyn blev 
fundet dele af en pragtvogn fra midten af yngre 
broncealder (700-800 f.Kr.). Et vidne om datidens 
solkult er den forgyldte solskive på seks 4-egrede 
hjul og seks aksler forsprendt en hest ( et hul nrer 
mulen antyder et bidsel), som for o. 1400 år siden 
blev nedlagt i en mose ved Trundholm Odsherred 
og fremdraget 1902. Hesteofringer fandt sted gen
nem hele broncealderen, man tillagde hesten en vis 
overnaturlig kraft , den spillede derfor en religi!lls 
rolle. Hestene blev styrtet i vandl!llb og moser, i en 
bakke ved Gandl!llse NSjrelland lå hestehoveder i 
grydeformede fordybninger. På fire sten med hel
leristninger af skibe og mennesker ses et hestlig
nende dyr med lang hals og hale (1). Hingstekam
pe har rimeligvis vreret en yndet folkeforlystelse. 
Fra jernalderen foreligger talrige knoglefund. He
sten var stadig af den lille, lådne type, der lignede 
nutidens islandske hest, men den var vresentlig let
tere bygget, med ca. 1,20 m skulderh!lljde »nrer
mest en mellemting mellem vore heste og en meget 
stor hund« (2). Alligevel kom i denne krigeriske 
periode både rytteriet og mandens bukser til Nor
den. Hesten blev mest brugt som ridedyr, og samti
dige billeder viser, at rytternes fodder kunne nå 
jorden. Et lerkar fra Kraghede i Vendsyssel har 
priktegningen af en rytter med jagthunde; på det 
mindste guldhorn ses en mand til hest og en anden, 
som trrekker en opsadlet hest ; 1976 blev i Ribe 
fundet st!llbeformen til et pladesmykke formel som 
en ridehest (3). 
H!llvdinger og andre stormrend fik deres ridehest 
med fuldt udstyr (stigb!lljler, bidsel, sporer osv.) 
med til Valhal. Ved to bopladser på Bornholm, 
dateret o. år O og 500 e.Kr., fandtes et stort antal 
knogler af heste, der blev ofret og tjente som fode. 
De ofrede heste har mange hugsår i hovedet (nog
le kan dog skyldes krigshandlinger) ; de blev ikke 
parteret og k!lldet ikke spist f!llr nedlreggelsen. I det 
store offerfund fra Rislev ved Nrestved (o. 400 
e.Kr.) er mindt 11 heste , unge og gamle, hopper og 
hingste blevet aflivet med pandeslag. De afflåede 
huder med de nedre lemmers knogler og kraniet 
blev her anbragt på strenger. Ti l Hjortespringfun-

det 1921-22 h!llrer store dele af et hesteskelet. He
sten kom også med, når en h!llvding blev gravlagt i 
sit skib ; der lå adskillige heste drrebt med svrerdhug 
i Nydambåden udgravet 1859-63. 
I vikingetiden (800-1000 e.Kr.) er hesten bleve! 
lidt st!llrre, skulderh!lljden varierer mellem 1,25 og 
1,40 meter. Ved Errindslev SLolland blev en mand 
begravet med sin hest og hund, i Ladbyskibet en 
h!llvding h!lljsat med et rigt udstyr af våben, ridet!llj , 
smykker, 11 heste og nogle hunde - »ting, der har 
givet livet vrerdi, og som man i alvorlige stunder 
som d!lld og begravelse måtte have med sig, så man 
under vrerdige former kunne drage til det hinsidi
ge« (4). 
Der var tilsyneladende ingen faste regler for an
bringelsen i gravene. Et sted er et afhugget heste
hoved lagt i kisten ved ligets f!lldder og resten af 
dyret under den ; i et fund ved Tulleb!lllle NLange
land tyder omstrendighederne på, at hesten blev 
f!llrt levende ned i graven, hvor man knuste dens 
pandeben; i to h!llvdingegrave på Bornholm ligger 
skeletterne af en hest og en trrel !llverst i h!lljen. 
Om den danske vikingekonge Heidrek fortrelles, at 
han hvert vintersolhverv ofrede heste, deres blod 
blev strenket på gudebillederne. 
Sml. s. 46. 

LITTERATUR: 643 1967 nr. 2; 29; Hippologisk 
tidsskrift april 1972; 520 95; 142b 76-79; 294; 530 

114; 665; (1) 231 101; (2) 228h 23; (3) 399 

1978,179-89; (4) 142b 79. 

MIDDELALDER 

Med bedre fodring og indf!llrte avlshingste i herre
gårdes og klostres stutterier blev hesten lidt h!llje
re, lrengere og kraftigere. Der skulle i middelalde
ren bruges mange heste som ridedyr (i tyndt befol
kede egne var hesten det eneste samfrerdselsmid
del) , endvidere til trrekkraft for de tunge vogne ad 
dårlige veje og for hjulploven, men ikke mindst til 
krigsbrug. Kong Godfred satte 804 sit rytteri ind i 
slaget ved Slien , den forste efterretning om dati
dens rytteri. Efterhånden som det fik afg!llrende 
militrer betydning, bestrrebte konger og adel sig på 
at skaffe flest mulige muskelstrerke stridsheste, 
som kunne brere de 200-250 kg en kriger vejede 
med pladepanser, sadel og ridet!llj. 
Abbed Arnold fra Liibeck (d!lld 1212) fortreller, at 
danskerne var meget dygtige i kamp til hest: »På 
grund af de fede grresgange er der i Danmark 
mrengder af ypperlige heste , og danerne bruger lej
ligheden og !llver sig i alle ridderlige idrretter og 
sretter lige så megen rere i at dyste til hest som i at 
slås på deres skibe«. Erik Il Emune skal have vre
ret den forste, som brugte landsat rytteri, da han 
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1136 foretog sit s0togt til Rilgen. Henrik III af 
England {1216-72) beordrede en embedsmand til 
at k0be fem-seks af de bedste danske rideheste, 
som kom til havnene. 
Kongen , adelen og gejstligheden (bisper, kanni
ker, rerkedegne, dekaner, ja endog sogneprrester) 
opdrrettede halvvilde heste på små 0er, 0de nres og 
i indhegnede hestehaver (s. 9) , såkaldte stod med 
hver mindst 12 hopper og en hingst. Horsens fik 
navn efter et stodområde Horsnres. Det fremgår af 
Valdemar Il Se jrs Jordebog 1231 , at han havde 
halvvilde stod på Birkholm, Lylll, Strynlll, Silll , 
Hjortlll og Drejlll s.f. Fyn, og at Gedesby SFalster 
havde en fast årlig indtregt af 10 mark s0lv for salg 
af utremmede heste, navnlig [01. Der blev udf0rt 
mange heste over Ribe til 'fyskland, Frankrig og 
England; ud fra afgiften ved andre toldsteder kan 
man beregne, at der ber årligt blev eksporteret 
mindst 8.400 heste {l). Endnu o. 1500 fan.dtes der 
stod på Hessellll , /Ebellll , Hjelm , Hjortbolm og 
Vejrlll ved Sams0; sml. s. 27. 
Den danske stridshest var efterspurgt i udlandet og 
som regel dobbelt så dyr som en almindelig best ; i 
l0sepenge for Valdemar Sejr blev 1225 betalt bl.a. 
50 stridsheste a 10 mark s0lv og samme antal hånd
heste a 5 mark. I det franske Rolandskvad fra 
1100-t beskrives biskop Turpins danske hest såle
des (2): 

Spinkel af bygning og rap er den ganger, 
f0dderne fine og benene slanke, 
lårene strerke og rygbenet kraftigt; 
små er dens lllren og smrekker er halsen, 
bredt er dens kryds og helt hvid er halen, 
gulbrunt dens hoved og gullig dens manke. 
Hesten for vist har i verden ej mage. 

Abbed Stefan i Paris fik sendt en hest fra abbed 
Vilhelm i Ebeltoft, og i takkebrevet skrev han , at 
»hesten er en fyrste vrerdig, magen til den kan ikke 

opdrives for penge i vort eget land«. I den gamle 
folkevise om Svend Felding drager han som pil
grim til Spanien og skal der slås med en trold: 

De ledte frem tre hundrede heste , 
og de var alle hvide, 
da Svend Felding lagde sin hånd på dem, 
de faldt på jorden som tige [trevehunde). 

Her tilbyder en m0Uer ham imidlertid sin danske 
hest , »strerk var besten og bred var bringen«, den 
kan brere tyve skrepper korn , og Svend lregger sin 
sadel på den (3). 
Den st0rre og svrerere hest kommer ind i landbru
get og er fra nu af bondens uundvrerlige arbejds-
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dyr; den får et bedre sele- og trrektlllj , så dens krref
ter kan fuldt udbyttes til at trrekke de store klodse
de hjulplove. På et kalkmaleri fra o. 1480 i Elme
lunde kirke plllljer Adam med en lys og en m0rk 
hest og råber til dem »hip [hyp) sih hoo, frem soo«; 
et maleri fra o. 1500 i Gjerrild kirke viser barn 
pl0jende med to heste og to okser. F0rst halvfjerde 
århundrede senere blev oksen (studen) helt for
trrengt af den overlegne hest, så sent som 1836 teg
nede J. Th. Lundbye en hest og en okse for samme 
hammel. 

LITTERATUR: 470 8f; (1) 409 1875,46; (2) Dan
marks Folk 1905-07, 60; (3) 207 92-94. 

NYERE TID 

Da adelsmandens pligter blev prreciseret i en kgl. 
reces 1558 skulle han »mod kongens og landets 
fjender, hvor behov g0res inden [for) riget, med 
hest og harnisk og eget liv på egen [for)trering lade 
sig bruge«. Men på det tidspunkt havde skydevåb
nene rendret krigsf0relsen. Der var ikke lrengere 
brug for de svrere stridsheste til pansret rytteri, 
som stutterierne havde leveret i sidste halvdel af 
rniddelalderen. Hesteavlen fik en anden målsret
ning og skulle nu forsyne konge, adel og gejstlig
hed med lettere, hurtigere og mere elegante heste 
til ridning, jagt og paradek0rsel. 
At eje mange sådanne stadsheste var datidens sta
tussymbol. Det berettes, at da Chri.stian III med sit 
f0lge kom til Braunschweig for at m0des med de 
nordtyske protestantiske fyrsters forbund var det 
med 250 smukt dekorerede rideheste og 60 »hånd
heste« samt 27 vogne. Grå og brunbrogede heste 
blev dengang foretrukket. Til bortforleningen af 
S0nderjylland, der 1564 foregik i Odense, stillede 
Frederik Il og hans mread med et meget stort antal 
ride- og trrekheste, således 70 ensfarvet brune ud
valgte til kongens private brug. Hertug Hans d.re. 
og hertug Adolf kom med hver ca. 500 heste, her
tug Hans d.y. med 130, heraf henholdsvis 34, 50 og 
40 til eget brug. De 0vrige adelsmrend havde også 
mange heste med, i byen skulle skaffes plads til 
mellem 2.500 og 3.000 heste! Da enkedronning So
fie 1589 rejste til Koldinghus krrevede det staldrum 
til 600 heste (1). 
På Frederik II's tid (1559-88) kom det kortvarigt 
på mode at farve hestenes bale, pandelok og man
ke r0d, det omtales f0rste gang 1567-68 og sidste 
gang 1578, hvor fire af kongens rideheste og seks af 
dronningeas vognheste blev farvet. 

Gode udenlandske avlshingste var vanskelige at er
holde og meget kostbare . På de nordfrisiske Iller ud 
for Slesvigs vestkyst blev opdrrettet store svrere 



hingste til salg. I reformationsåret , 1536, gav bi
skoppen i 80rglum 290 mark for en frisisk hingst , 
og det var cirka det dobbelte af hvad en hingst 
ellers kostede. Christian III ville fora:dle den dan
ske landrace og befalede 1547 sine lensma:nd at 
skaffe »gode frisiske heste, der er sk0nne og alde
les uforda:rvede, Ligegyldigt hvad samme heste 
skulle koste« til hans ikke fa:rre end 29 stod (med 
12-18 hopper og en hingst) , fordelt på Amager, 
ved Fures0en, på Abrahamstrup (Ja:gerspris), Ka
lundborg, Hessel0, Vejrl!S ved Sams0, Sprog0, 
Romsl!S , /Ebell!S, Fynshoved , Schelenborg, Na:sby
hoved ved Odense, Eskebjerg SFyn, Hjortholm, 
Kall!S og Hjelm, Koldinghus, Skanderborg, Tvilum 
kloster, Hundslund ved Horsens, Åkja:r, Århus la
degård, Hals, Sejlstrup i Himmerland, Sp0ttrup, 
0kloster, Bl!Srglum, Voergård og Dronninglund. 
På små0erne var de såkaldte vildsmakker overladt 
til sig selv, der kom kun folk derud for at sa:tte 
hingst til dem eller indfange f0Uene. 
Frederik II indrettede yderligere stutterier, bl.a. 
på Ring kloster. Efter reformationen 1536 overgik 
meget klostergods til kron en; »som kongen for 
havde va:ret den f0rste adelsmand i riget blev han 
nu også den rigeste godsejer«, der rådede over to 
trediedele af landets areal. Han samlede 1562 de 
mange stod til nogle få, hvor tandracen skulle ren
avles; et af dem blev det senere ber0mte Frede
riksborg stutteri. 
I kroningsåret 1596 fik Christian IV fora:ret to 
spanske hingste, en gesandt skaffede barn hingste 
fra Rusland, 1635 sendte Frands Ulfeldt to tyrki
ske, den ene var r0dskimlet og den anden »a:ble
grå«. Herrema:ndene kappedes om at fora:re ham 
deres bedste hingste, og i stutterierne fandtes der
for Biller, Krabber, Ulfeldter, Lindenover, Galter 
osv. Når undtages arabiske heste skal kongen som 
gaver eller ved indkl!Sb have skaffet sig alle dati
dens ber0mmte hesteracer: a:gyptiske, polske, ita
lienske, marokkanske, spanske osv. 1684 oprette
de han et stort spansk stod. 
Christian IV besl!Sgte 1606 sin skotske svoger James 
I og blev så begejstret for de engelske heste, at han 
tog hopper og hingste med hjem (hopperne lod 
han beda:kke for afrejsen); til disse heste oprette
de han »det engelske stutteri« ved Ja:gerspris; det 
flyttedes siden til Esrom og fik sin egen gra:sgang, 
der lrenge efter blev kaldt Engelsvang, 1610 opfod
te han selv et fl!Sl med komrelk. 1608 anskaffede 
han cirka tyve hopper og to hingste fra Friesland 
og Groeningen og oprettede ved Esrom »det frisi
ske stod« til avi af vognheste. 
Der fandtes i hans tid stutterier på Frederiksborg, 
Esrom (vistnok det stl!Srste), H!!Srsholm , Abraham
strup, K0benhavns ladegård , Ibstrup, Roskilde la-

Trt.esnit fra titelbladet til »Poetisk Beskrivelse paa 

en Hest«. K~benhavn 1742. 

degård, Ringsted kloster, Antvorskov, Vording
borg, Avnl!S , Lekkende, Tryggeva:lde, Skander
borg og Ring kloster, Dronningborg, Bl!Srringe, 
Dalby kloster, Lindholm og måske flere steder. 
Kongen indså, at også bl!Sndernes små usle heste 
måtte forbedres. På fa:llederne parrede de sig i 
fla:ng med dårlige hingste, og »efterdi Vi nådigt vit 
beta:nkte, hvad der er magtpåliggende, at landet er 
forsynet med sta:rke hes te sa:rlig i fe jdestider ( det 
Gud forbyde at påkomme)« udstedte han 26/8 1622 
den forordning, at »ingen pra:st, borger eller bon
de må lade uskåren hest ll!Sbe 10s på fa:lleden efter 
påske som ikke er af 24 rigsdaler va:rdi« (indska:r
pet 1696, opha:vet 1693) - en lav ansa:ttelse idet 
rideheste kostede 30-40 rigsdaler (5/3 1680 blev 
mindstemålet for l0sgående hingste sat til 149 cm 
skulderhl!Sjde). For at renholde sit stod på Frede
riksborg bekendtgjorde han 30/12 1630, at enhver 
som lod hingste komme ind på stutteriets vange 
skulle aflevere dem til kronen. 
Også Frederik III (1648-70) interesserede sig me
get for hesteavlen , men i hans tolv stutterier fand
tes året 1660 kun ca. 125 hopper, som under sven
skekrigen blev holdt skjult i skovene. 1666 oprette
de han på Frederiksborg et stutteri for Mohren
kop'er (blåskimlede vognheste). 
Christian V (1670-99) påbl!Sd 1686 for remonterin
gens skyld grever, baroner og andre godsejere at 
holde stutteri svarende til herregårdens stl!Srrelse, 
og der gives mindstemål for hoppers og hingstes 
hl!Sjde; på offentlig regning skulle kl!Sbes gode stod
hingste til b0nderne, og 1693 fojedes til , at alle 
prrester, fogeder og proprieta:rer skulle holde 
mindst et par gode f0lhopper. Disse påbud begrun
dedes med »at stutterierne mrerkbart aftager, og 
for at landet igen kan blive forsynet med dygtige 
heste« stod ved magt indtil 1777. Kon gens s0ster 
Ulrike Eleonora blev 1680 gift med Karl II af Sve
rige og fik i brudeudstyr bl.a. 52 heste fra de kg!. 
stalde, men der var stadig 88 kl!Sre- og 82 rideheste 
tilbage. 
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1687 fandtes i herregårdenes stutterier, hos prrester 
og b0nder 348 hingste og 2.121 hopper, i 1777 i 
herregårdsstutterierne 201 hingste og 1.820 
hopper. 
Som passioneret rytter og jreger indf0rte Christian 
V parforcejagten i Dyrehaven. Dertil skulle bruges 
srerlige jagtheste, desuden blev anskaffet vognhe
ste med »kuri0se og sjreldne« farver, 6-8 i hvert 
forspand. 
Kongen anlagde 1672 et andet stort stutteri ved 
Esrom, og som den f0rste holdt han racerne adskilt 
efter farven. 1683 ejede han 18 renhvide hopper 
faldet efter hingsten »Jomfruen« (sic) fra Olden
borg, året efter oprettedes det sorte spanske stod, 
som for kongens d0d havde 70 hopper faldet efter 
fem hingste fra Spanien, efter 1690 kom andre stod 
med blåskimlede og perlegrå heste. Det fortsatte 
under Frederik IV, der straks efter tronbestigelsen 
1699 dannede stod for hvidfodte, gråskimlede, sor
te, m0rkebrune, blankbrune, r0de og gule, hvert 
med 18 hopper. 1745 oprettedes et såkaldt tiger
stod med hvide, r0de og sorte, som skulle give 
heste med m0rke pletter på hvid bund , men fors0-
get mislykkedes, og stodet nedlagdes 1759. 
I 1702 indfortes for kongens regning 16 spanske 
hingste, af hvilke dog kun en kastaniebrun og to 
sorte blev benyttet i stutterierne, 1744 ankom fire, 
1787 og 1797 yderligere fire , 1809 fik stutteriet på 
Frederiksborg 16 hingste, som den spanske mar
quis la Romana havde efterladt. 
Men de kgl. stutteriers glansperiode var ved at eb
be ud. Efter 1744 fungerede de som hingste-depo
ter, de r udstationerede hingste til gratis afbenyttel
se for omegnens b0nder. Hensigten var dog ikke at 
fremskaffe en bedre landbrugshest, men at fremme 
produktionen af rideheste til hreren. Da det des
uden var de dårligste hingste , som blev sendt ud , 
og b0nderne i ringe grad gjorde brug af ordningen, 
ophrevedes den 1833. 
Fra o . 1750 nedlagdes mange af de private stutte
rier, godsejerne fandt kvregbrug og mejeridrift me
re fordelagtigt ; det st0rste stutteri var på Trane
krer, Fyns sidste på Gyldensteen, og det oph0rte o. 
1800. Kongen forrerede hele spand heste fra stutte
rierne til personlige venner og fyrster, så bestan
den herved blev strerkt decimeret. 
På forslag af greve Reventlow ophrevedes 27/5 
1785 forordningen af 23/12 1778, der pålagde de 
store jordbesiddere at holde et bestemt antal hop
per samt en hingst, og forpl igtede ejere og forpag
tere af mindre gärde (ned til 10 tdr. hartkorn) at 
holde mindst en stutteridygtig hoppe ; godsejerne 
var misforn0jede med at deres heste skulle efterses 
og vurderes af mrend, som efter deres mening 
kendte for lidt til hesteavl. 
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Regeringen valgte nu en helt anden taktik. I stedet 
for tvangsbestemmmelser blev givet prremier for 
de bedste hingste og prremier til stutterier med srer
Iig god hoppebestand. 8/5 1795 ophrevedes forord
ningen af 1785, og landet inddeltes i 16 prre
mieringsdistrikter, hvor dyrene blev sagkyndigt be
d0mt af såkaldte stutterikommissioner. Kongen 
udsatte årlig 2.080 rigsdaler i prremier: 200 rgd. for 
en stodhingst »af udmrerket godhed« og 100 rgd. til 
den nrestbedste, som blev vist på de ärlige »hing
stem0der« (to i Jylland, et på Fyn og et på Sjrel
land), og 7 mark 8 sk. pr. fol faldet efter disse 
hingste og hopper »af den til avi udfordrede fuld
kommenhed«. Hvert tredie år uddeltes guld- og 
s0lvmedaljer. 
Det fik hurtigt positive virkninger på landets heste
avl. »En ung hingst, som tegner til at blive god, 
srelger ejeren ikke gerne f0r den har opnået den 
alder, hvor han kan få prremie for den. Bel0nnes 
den nu med prremie for0ger det hingstens vrerdi; 
det bliver let kendt, hvor en sådan prremiehingst 
findes, enhver s0ger gerne med sine hopper der
hen , den g0r i lang tid nytte som beskeler og srelges 
ikke ud af landet fordi ejeren endnu oftere kan 
vente sig prremie for den. Og nresten ingen heste
handler kan k0be sig en sådan hingst, for hvilken 
kongen har givet prremie. Således bliver de bedste 
hingste i landet, der forhen straks gik ud til frem
mede. Da prremiernes uddeling sker offentligt i en 
forsamling af landmrend udbredes også kundskab 
om hestens fuldkommenheder og fejl« (1826; 3). 

»Den danske hest har fra de reldste tider vreret 
ber0mt for sin sk0nhed, styrke, lrerevillighed, redle 
udseende og udholdenhed. Af alle Europas heste 
anses den danske for at vrere den bedste skolehest , 
til k0rebrug er den fortrinlig og sk0n til ridehest. 
Til krigstjeneste er den formedelst sin udholden
hed og styrke overalt h0jagtet. Den store konge af 
Pr0jsen lod forgreves på e n gang efters0ge 200 dan
ske hingste« (1803 ; 4). »Alle nationer beundrer 
dens fortrinlighed til k0rebrug, og i hvilket land 
finder man en sk0nnere ridehest til pragt? Kaster 
man et sk0nsomt 0je på den danske hesteavl opda
ger man snart kilden til dens fortrinlighed. Hvor 
man finder en hest af udmrerket sk0nhed nedstam
mer den i nrermere eller fjernere led fra det konge
lige stutteri. Man beretter, at en dansk adelsmand 
ved det svenske og danske kongem0de i Skara var 
så stolt af sin danske hest , at han udfordrede de 
svenske adelsmrend til kamp og lovede den, som 
kunne overvinde ham, en bel0nning på 100 pund 
s0lv og desuden en meget sk0n hest« (1800; 5). 
»Af danske heste findes de bedste i Jylland i Vejle 
amt tjenlige til rytterheste. Isrer har Vendsyssel en 



ypperlig dansk hesterace« (1826; 6). »En udmrer
ket hesteavl er i fredstider en af statens velstands
kilder, bidrager i krigstider til dens selvstrendighed 
og bliver stedse en af agerbrugets grundst0tter. 
H0jst beklageligt, at de danske forhen så ber0mte 
heste ved at krydses og blandes med alskens racer 
(tyrkiske, arabiske, neapolitanske, marokkanske, 
spanske, polske, moldauske, 0strigske, russiske, 
engelske, holstenske osv.) nu har tabt deres natio
nalprreg og med dette tillige deres gode rygte 
udenlands. Mon det ikke er lige så hrederligt at ride 
på en nationalhest som at brere en nationaldragt, 
isrer når hin har vundet et så ber0mt navn som den 
danske? Det har altid forekommet mig helt under
ligt at se på K0benhavns gader en dansk herre ride 
på en dyrek0bt, svag, finbenet , i England vraget 
styltegrenger, som ved hvert andet skridt er nrer 
ved at segne i knre , ledsaget af en rideknregt på en 
velbygget, kraftfuld dansk kleppert« (1827; 7). 
Dyrlregen Erik Viborg var strerkt påvirket af den 
franske naturforsker Buffon og ville drive stutte
rierne efter hans principper. »Hesten slammer fra 
Arabien«, sagde han , »og jo mere den fjerner sig 
derfra desto mere degenererer den, nyt blod må 
tilf0res for at få dens oprindelige egenskaber tilba
ge«. Han indk0bte f0rst to hingste fra et stutteri 
ved Jerez de la Frontera i Spanien, skaffede fra 
Polen en hingst og otte drregtige hopper, senere 
arabiske, tjerkessiske og persiske heste. 
For stutterierne var det gået meget tilbage. 0. 

1800 fandtes på Frederiksborg og i det »vilde stod« 
i Dyrehaven, hvor hopper og f01 gik ude året 
rundt , ialt 482 heste , men 1826 kun 230 hopper. 
For at reducere de store driftsomkostninger lagdes 
stoddene sammen fra 84 til 40, siden 30 og tilsidst 
24. Racerne blandede sig nu med hinanden, resul
tatet var planl0se krydsninger, og 1871 nedlagdes 
Frederiksborg stutteriet; sml. s. 18. 
Fuldblods- og vreddel0bsmanien rasede 1830-40 i 
Europa, også danske hesteavlere i overklassen reg
nede kun engelsk fuldblod for ordentlige heste. 
Hertug Christian August af Slesvig-Holsten, kon
gens svoger, var en af dens ivrigste forkrempere og 
hrevdede, at alene engelsk fuldblod kunne redde 
den degenererede danske hesteavl. 
Fra en rejse i England o. 1820 hjembragte han to 
hingste og tre hopper, k0bte siden flere og havde 
tilsidst ( o. 1830) cirka 40 fuldblodsdyr på sit stutte
ri i Augustenborg. Hele dets gamle bestand var 
afhrendet på nrer nogle få hvidf0dte heste til hans 
karet-forspand. Hertugen var en dygtig forret
ningsmand, i forbindelse med vreddel0b holdtes 
auktioner over heste, der solgtes til h0je priser; 
1831-33 blev betalt 1200-1400 kroner for et uf0dt 
f01 leveret året efter. Der var i 0Jylland og Vend-

syssel opstaldet mindst seks fuldblodsheste k0bt 
hos hertugen til bedrekning af jyske heste, 1829 
skal de have bedrekket 250, i årene derefter mel
lem 400 og 500 b0nderhopper. Der blev dannet en 
»Forening til Hesteavlens Fremme«, hvis formål 
var »udbredelse af fuldblod og dets anvendelse til 
vreddel0b«, og der oprettedes et stamstutteri på 
Frederiksborg og anlagdes vreddel0bsbaner i K0-
benhavn, Odense, Viborg, Slagelse, Horsens og 
ved Ketting på Als. Der blev 1832 afholdt 4110b på 
banerne og den samlede prremiesum var 20.000 
rgd. L0bene skulle vise fuldblodshestens styrke og 
udholdenhed og vrekke interesse for hertugens he
steavl. I 1829 udgav han en bog med titlen »Fors0g 
på at bevise, at Vreddel0bene er det vresentligste 
Befordringsmiddel for Hesteavlen og uomgrengelig 
n0dvendig for dens Forbedring og Forredling«. 
Den blev strerkt kritiseret af datidens hippologer. 
Banerne nedlagdes i 1843. 
Det hele endte som en stor fiasko. De avlsdyr her
tugen hentede i England var nok fuldblods, men 
ellers langtfra fejlfri og nrermest billige affaldspro
dukter fra den engelske avi; afkommet var for st0r
stepartens vedkommende langbenede, h0jribbede 
og utrivelige karikaturer. B0nderne mistede snart 
al tiltro til fuldblod og fik en så indgroet aversion 
imod det, at den stadig g0r sig greldende. 
»Unregteligt er fuldblodshestene meget interessan
te dyr, og man beh0ver ikke at vrere hestekender 
for at blive klar over, at de r0ber en ualmindelig 
hesteforstand, en stor livlighed og mange andre 
smukke og gode egenskaber. Det lader sig heller 
ikke nregte, at den kyndige hesteopdrretter med 
indblanding af fuldblod ofte kan have et såre virk
somt middel til at skaffe sit tillreg sådanne egenska
ber, som han 0nsker. Men derfor står den sandhed 
ligefuldt fast , at man b0r strrebe efter at have he
ste, som passer til det brug man har for dem. Og 
derfor b0r ingen hesterace, som er fortrinlig til et 
eller andet brug, fortrrenges men bevares og plejes 
for den nyttes skyld, man kan have af dem. Derfor 
vi! jeg have klinterotter bevaret som husmandshe
ste , de små sjrellandske heste som boelsmandshe
ste og de noget st0rre sjrellandske som b0nderhe
ste« (1839; 8). 
Det f0rste landsdrekkende dyrskue for alle husdyr 
af begge k0n blev 1823 holdt i Viborg. Dyrskuerne 
skulle bl.a. stimulere b0ndemes interesse for he
steavlen, og det lykkedes som bekendt fuldud. 
Ved kg!. resolution af 25/2 1837 blev af finanskas
sen bevilget 13.200 rigsdaler årligt i seks år til he
steavlens fremme i Danmark. Artilleriet kunne på 
hjemmemarkedet forsyne sig med egnede heste, 
mens rytteriet måtte k0be omtrent en trediedel af 
sit behov i Tyskland, England og Irland. Med av-
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