
len af sådanne heste for 0je blev fra 1893 af krigs
ministeriet udstationeret redle hingste på Sjrelland, 
således tre 0stpr0jsiske i Frederiksborg, Slagelse 
og på Our0 og en fuldblodshingst i Dalmose. 

LITTERATUR: (1) 732b; 494 og 494c; 108 37ff; 
581 45ft; 702 5,4, 1885,564ft; 470; 342; 335; 295; 

704 205ff; 379; Heste på Als og Sundeved 
1985,29ft; (1) 198 2,1903-05,423f; (2) 488 

1,1831,509; (3) 736 l,442f; (4) 44 2,367; (5) 732b 

2,8; ( 6) 736 1,491 ; (7) 494c 2f; (8) 436 250f. 

DANSKE HESTERACER 

Frederiksborghesten 

er vor reldste nationale hesterace, i sin glansperio
de 1650-1750 var den kendt og efterspurgt over 
hele Europa som en Jet og e legant ridehest; i Tysk
land blev den kaldt Dänemarkeren, den spanske 
konge Filip II (1556-98) k0bte frederiksborgere til 
sit stutteri i Cordoba (Andalusien). Et spand - fire 
eller otte - frederiksborgheste som gave til en mo
nark eller fyrste var de danske enevoldskongers 
h0jeste udtryk for venskab og agtelse. Der blev 
sagt, at kun på denne redle hest kunne en konge 
vise sig for sit folk. 
Frederik Il oprettede Frederiksborg-stutteriet på 
Herluf Trolles og Birgitte G0yes herregård Hille
r0dholm, som kongen i 1560 tilbyttede sig for Her
lufsholm ved Nrestved og lod ombygge til hesteavl. 
De f0rste heste kom dertil i 1562, fra 1690 blev de 
kg!. stutterier på S jrelland samlet her, så stutteriet i 
1700-t havde 10 renavlede stod med hver 18 hop
per og ialt 700-800 heste. 
Dets oprindelige formål var at levere årligt ca. 50 
spand svrerere k0re- og lette rideheste til hoffets 
stald på Christiansborg, hvor der stod ca. 250 he
ste; siden skulle det levere stodhingste til udstatio
nering for at fremme avlen af landbrugsheste. 
Frederiksborg-stutteriet blev efterhånden et stort 
foretagende. I 1586 bestod staldpersonalet af en 
stutmester (årsl0n 2.000 rigsdaler) , en skriver, fo
lemester, tre foderknregte, en opsynsmand og 82 
staldknregte, I0nningerne udgjorde tilsammen 
4.683 rgd. I sin glansperiode ejede det over 8.000 
tdr. land ager, skov og eng i 22 sogne; fra 537 
gärde og 892 huse modtog det i årlig landgilde (fre
steafgift) 2.500 tdr. korn foruden store statstilskud. 
Den frederiksborgske stutterihest var af den span
ske type med livlige bevregelser og fornem rejsning 
- skabt til forspand for kongers og fyrsters kareter. 
Med omhyggeligt udvalg af avlsdyr, isrer af arabisk 
og spansk blod, og konsekvent indavl i farve lykke
des det at oprette et stod af hvide frederiksborge
re. Frederik VI k0rte med seks hvidf0dte heste , 
kareten blev spottende kaldt kalkt0nden ; det hvi-
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de forspand for brudekareten i vort århundrede 
var et minde om datidens passion. Frederik V red 
på en hvis hest, dens udseende er bevaret i den 
franske billedhugger Saly's ber0mte statue af kon
gen til hest på Amalienborg slotsplads. Han var 
atten år (1753-71) om at fuldf0re rytterstatuen, 
som blev modelleret efter seks hingste fra Frede
riksborg-stutteriet, og den kostede over ½ million 
kroner ; det svarede dengang til vrerdien af 5.000 
frederiksborgheste ! 
Fra o. 1750 begyndte det at gå tilbage for stutte
riet. Dets heste aftog i st0rrelse og kvalitet, og 
hopperne var lidet frugtbare. Det producerede nre
sten udelukkende rokokoheste , enevreldens pagt
udfoldelser efter fransk forbillede ebbede ud, og 
driftomkostningerne var uforholdsmressigt store. 
1770 besluttede man, at en fjerdedel af f0llene 
fremover skulle bortauktioneres (men af strategi
ske grunde ikke til svenskere) ; samtidig blev antal
let af f0lhopper skäret ned fra 213 til 84. 
Dermed var stutteriets skrebne beseglet. Institutio
nen sygnede hen, som gennem generationer havde 
vreret landets stolthed, og hvis heste overall i Euro
pa havde vundet anerkendelse og beundring. 1840 
solgtes hele bestanden på nrer det hvide stod og et 
par hingste, og man gjorde krydsningsfors0g med 
fuldblod, der yderligere fremskync;lede opl0snin
gen. 1871 blev det hvide stod k0bt af en tysk del
statskonge (hvorefter kongehuset k0rte med sorte 
oldenborgere); samme år solgte staten resten af 
stutteriet til etatsråd C. F. Tietgen, og 1876 solgte 
han samtlige dets 68 heste for 88.000 kroner. 
Billedhuggeren Mogens B0ggilds »Frederiksborg
hesten« blev 1990 afsl0ret foran Hiller0ds nye 
rådhus. 



Et vreddemål i Christian V's tid (1670-99) bidrog til 
frederiksborghestens ber0mmelse. Under en sam
tale mellem kongens overstaldmester baron von 
Haxthausen og den engelske gesandt Robert 
Molesworth, som altid kritiserede det danske sam
fund, påstod staldmesteren, at en hest af dansk 
race ikke i hurtighed stod tilbage for en engelsk, 
hvad englrenderen naturligvis benregtede. De vred
dede 1000 hollandske dukater om, at den danske 
hest på tre kvarter kunne 10be fra N0rreport i K0-
benhavn til Frederiksborg slot, alle led og bomme 
skulle imens holdes åbne undervejs. Hesten med 
rytter tilbagelagde distancen på 42 minutter, men 
den styrtede d0d om, da den f0rtes i stalden. Den 
blev udstoppet, kom på Kunstkammeret (en rari
tetsamling) og 1821 blev den anbragt på Frederiks
borg slot i den !ange gang mellem kirken og slottet; 
den havnede senere på Frilandsmuseet i Lyngby og 
befinder sig nu på Staldmuseet på Christiansborg 
Slot (1). 
I en sagnagtig version af hrendelsen havde Christi
an V en l0ber ingen kunne måle sig med i hurtig
hed. I et vreddemål påtog han sig at l0be omkap 
med en rapfodet hest fra K0benhavn til Frederiks
borg. Uberen kom f0rst , tog rerb0digt hatten af 
for kongen og faldt d0d om, »hesten d0de også af 
overmåde anstrengelse og vises endnu på Kunst
kammeret« (1819; 2). 
En selvejerbonde i Gentofte k0bte en 10 år gam
mel sjrellandsk arbejdshest og vandt fem år senere 
500 rigsdaler ved at ride tre gange omkring N0rre
frelled på 11 minutter; den 15-årige hest tilbagelag
de hvert minut 1600 alen (ca. 1 km) (3). 

Knabstrupperhesten 

En slagter Flrebe i Holbrek solgte 1809 en kasta
niebrun hoppe med hvid manke og hale og talrige 
hvide pletter på hele kroppen til major Villars 
Knudsen Lunn på Knabstrup hovedgård i NVSjrel
land. Hoppen havde slagteren året forinden k0bt 
af en spansk officer. Lunn krydsede den med en 
gul frederiksborghingst , og 1812 fik den et ejen
dommeligt skimlet hingstef01 med meget lille man
ke og pletter i mange kul0rer. Den blev stamhings
ten til et stort afkom, men hesteslregten udd0de 
1866. Alle danske heste med denne srerlige farve
blanding er siden kaldt knabstruppere. De er 
smukke ride- og k0reheste og srerlig efterspurgt til 
cirkus. 
I krigen 1848-50 red general Schleppegrell på en 
knabstrup-hingst (den og hans oppasser ligger be
gravet i Lundbrek ved Nibe) , og oberst Lress0e red 
på knabstrup-hoppen »Nathalie«, som blev overta
get af general de Meza og kort efter solgt til Knab
strup, hvor den var b0rnenes ridehest. 0. 1860 

stod der 40-50 knapstruppere opstaldet på hoved
gården, alle efterkommere af den spanske hingst. 
Men indavlen gjorde det stadig vanskeligere at be
vare racens farve og kvalitet, og da gården brrendte 
1891 omkom 22 af hestene. 
På initiativ af landsretssagf0rer C. N. Ledager i 
Holbrek oprettedes efter anden verdenskrig et 
knabstrupper-stutteri for at genoplive racen. Den 
blev krydset med andre racer, og der opstod en ny 
stamme plettede heste; 1972 kom disse for forste 
gang på frellesskuerne i Roskilde og Odense. 
En afdeling af det gamle Frederiksborgstutteri var 
opstaldet på gården Glarborg i Grib skov, herfra 
udgik glarborgracen, som blev regnet for en af de 
bedste landbrugsheste ( 4). 

Den jyske hest 

Jylland var allerede i middelalderen kendt for sine 
gode beste, der af nogle blev regnet for de bedste 
danske. »For opdrret af store og gode heste udmrer
ker sig Hardsyssel (NVJylland), Thy, Salling, 
Vendsyssel og egnen mellem Horsens og Vejle. De 
jyske beste udmrerker sig i st0rrelse, styrke og 
smuk skabning og anses for fortrinlige til kavalleri 
og vognbrug. Fra denne provins får k0bstrederne, 
herregårdene, prrestegårdene og b0ndergårdene i 
de befolkede egne såvel i Sjrelland som hertugd0m
merne deres forn0dne heste til stads og arbejde. 
Det danske kavalleri får de fleste heste derfra, og i 
krigstider opk0bes og udf0res årligt flere tusinde 
heste til fremmede magter, isrer 0strig og Fran
krig« (1808; 5). »De store svrere jyske heste er de 
rette for k0bmandslres, bryggervogne og m0llevog
ne, hvor fuldblodshesten ville figurere lige så slet 
som den svrere tykke jydehest ville paradere på 
vreddel0bsbanen« (1839; 6). 
Den jyske hest omtales i reldre hippologiske skrif
ter som en middelsvrer, strerk trrekhest af dansk 
landrace. I begyndelsen af 1800-t blev den s0gt for
bedret med engelsk halv- og fuldblod, men fors0-
get gav dårlige resultater. 0. 1850 startede en ren
avi af heste med jysk type. 1862 k0bte hestehand
leren Oppenheim i Harnborg en samling engelske 
hingste ; en af dem blev kasseret til stutteribrug og 
havnede som avlshingst på Randersegnen, hvor 
den fik navnet »Oppenheim«. I 1893 - sjette gene
ration efter Oppenheim - fodtes hingsten »Aldrup 
Munkedal«; fra den og s0nnerne »H0vding« og 
»Prins af Jylland« nedstammer praktisk taget alle 
nulevende jyske heste. De var velegnede til land
brugsarbejde og blev sprendt for Carlsberg-brygge
riernes udk0rselsvogne. 

På 0M0n fandtes i 1800-t en hesterace, der blev 
kaldt klinterotten. Det var en meget lille, men vel-
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bygget og udholdende hest , en god 10ber, og den 
kunne blive meget garnmel (7). 

LITTERATUR: V. Prosch, Frederiksborg Stutte
ri (1866); 407 2,1878,218ff; 379 252ff,277f; 114; 

186 20/3 1962; (1) 351 1816, 271; 494c 3; 6lli 25f; 
71 lb 12lf; (2) 688 2,40f; (3) 132 9,1874, 47; (4) 711 

93; (5) 44c 1,XXVII; (6) 436 250; (7) 436 249,251. 

HANDEL MED HESTE 

I middelalderen var hesten vor vigtigste eksportva
re mest efter silden (seaere blev det studene). Eks
porten gik til Tyskland, Frankrig og England; 1224 
lå skibe fra Ribe lastet med heste i Lynn og Varm
mouth, 1226 k0bte Henrik IIl nogle jyske heste , 
1252 omtales danskere med heste på markedet i 
Brygge. Over Ribe blev der i 1200-t sk0nsmressigt 
udfort 8.400 heste om året til en vrerdi af 50.000 
mark s0lv; den store indtregt har ve) bidraget til , at 
borgerne kunne bygge domkirken. 
De årlige bymarkeder blev efterhånden helt domi
neret af hestene, således i Holstebro og ved JEbel
holt kloster, gamle gadenavne vidner om disse he
stemarkeder (s. 10). I 1423 var der opk0bere fra 
Itzehoe i Holstebro og Vestervig. 
Hestene blev i små kobler f0rt gennem halv0en 
sydpå ad heste- og okseveje til toldstedet i Got
torp; store prangere kunne komme med 15-20, 
mens kobler på 30-40 heste var meget sjreldne. S0-
ren Jensen fra Viborg kom 1485 fem gange til Got
torp med 42, 36, 7, 5 og 4 heste; 1491 fortoldede en 
mand fra Haderslev 124 hopper, en fra Husum 24 
hopper og to fra Kolding 48 hopper i 1485. Regn
skaberne fra slutningen af 1400-t og indtil 1510 vi
ser en årlig udf0rsel på ca. 4.500 heste. Derefter 
gik eksporten strerkt tilbage; i 1519 blev fortoldet 
2.830, men i 1547 kun 1.286 og 1.645 i 1565; så steg 
den igen, og 1569-70 (under Syvårskrigen) udf0rtes 
4.700 over Ribe , hvorfra de blev udskibet . De fyn
ske heste f0rtes fra Assens over År0sund til S0n
derjylland , de sjreUandske blev udskibet fra 
R0dby. 
De danske heste var i 1500-t velkendte og efter
spurgte i hele Europa. Katarina af Medici, den 
spanske kong Filip Il og den skotske Jakob V skaf
fede sig heste fra Danmark. 28/3 1563 kom et ud
f0rselsforbud begrundet med, at der var mangel på 
heste, så end ikke kongen kunne få sit behov drek
ket; men Henrik IV af Frankrig fik 1598 tilladelse 
til at k0be og udf0re ca. 60 heste (1). 
Iflg. lensregnskabet afgik 1611 fra Vordingborg 
mere end 2.200 og 1630 over 3.200 heste; 1693 
afgik fra he le landet 12.368. I et brev 18/1 1639 

D 

beklager Christian IV, at udlrendinge opk0ber så 
mange heste, hopper. og foler, »riget i lrengden til 
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stor skade og afbrrek«, og han forbyder indtil St. 
Hansdag at udfore hopper og foler under 3 år og 
hingste h0jere end »halvniende sjrellandske kvar
ter og to tommer«; forbudet blev allerede 12/7 
samme år lempet til kun at grelde hopper, men 
tolden forh0jedes (2). 

Jylland er »de fleste danske hestes hjemland, srer
lig i Vendsyssel, Thy, Mors, Salling, Lundenres og 
B0vling amter (Lemvig- og Holstebroegnen] , der 
falder hestene allerst0rst endog i bondens stald, og 
han får gode penge deraf når prangerne fra Husum 
og andre holstenske streder begrerligt s0ger dem til 
udforsel« (1763; 3). Hestehandlere fra Husum 
k0bte 1756 ca. 4.500 heste på de store hestemarke
der i Dronninglund (siden flyttet til Hjallerup), 
Randers og Hobro, rytterheste blev betalt med op 
til 40-50 rgd. I århundredets sidste halvdel androg 
den ärlige udf0rsel mellem 4.000 og 6.000, men 
1795 passerede 11.000 danske heste gennem Göt
tingen på vej til det franske kavalleri, og i 1797 (det 
var under Napoleonskrigene) blev udf0rt ikke frer-

. re end 15.979 heste, der indbragte landet over en 
million rigsdaler (4). 
1804-06 lå den ärlige udforsel over landegrrensen 
på godt 4.500, 1818-24 (efter krigene) var gennem
snittet 3.000, 

1830-39 9.500 
1852-62 12.866. 

Under den fransk-tyske krig 1870-71 k0bte de to 
!ande 16.300 danske heste. Fra 1887 fulgte tre år 
med 17.000 årligt og fem år med 13.400; 1899-1900 
udf0rtes 21.216. I slutningen af 1800-t og lige efter 
århundredskiftet solgtes årligt et par tusinde dro
skeheste til Paris; sporvognsselskaber i London, 
Berlin og Hamborg h0rte til de st0rste kunder, og 
England k0bte heste f.eks. til boerkrigen. 
I 1905 udf0rtes 27.427 heste og 1.994 f01 , og indtil 
verdenskrigens udbrud 1914 var det ärlige gennem
snit 25.000 heste. I de f0rste fire måneder af krigen 
k0bte tyskerne ca. 77.000 til hurtigt stigende priser 
(fra 400 til 1500 kr. pr. hest), hvorefter eksporten 
blev standset; men den genoptoges i slutningen af 
1915 og fortsatte til 1918. I de fem krigsår udforte 
Danmark 150.000 heste, 40.000 over det normale. 
I årene for anden verdenskrig solgtes slagteheste til 
bl.a. Belgien, og i 1939 udfortes 15.487 heste , 

1940 26.693 
1943 38.450 
1944 30.185 
1947 50.665 

1946-60 ialt 509,264 heste og fol med lyskland og 
Belgien som de st0rste aftagere, fulgt af Polen og 

0 0 0 o 
Italien. Siden har eksporten vreret strerkt faldende , 
den var i 1972 på 5.500 og 1987 på kun 2.689. 



En dag med hestemarked i Randers kunne over et 
tusinde store velfedede dyr va:re samlet i byens 
smalle gader: »De stod i to ra:kker mod hinanden 
og halerne vendt mod fortovene , så der knap var 
plads for de gående. Der vankede ofte store penge 
til ejerne, og når disse i rasende fart k0rte mod 
hjemmet l0d det gerne: 

Na:r de kam til Mygind 
kam all djer hund' fygend , 
na:r de kam til Lemmer 
var de ti gang' slemmer« (5). 

De tyske opk0bere kom sa:dvanligvis efter jul og 
begyndte at k0be på hold i en måned eller to. Hvor 
og når leveringen skulle finde sted fik sa:lgeren 
brev om senere. Ved leveringsstedet kobledes be
stene således, at der blev bundet en stok af halvan
den til to alens la:ngde til halsen på den forreste 
hest, til den anden ende bandt man så den na:ste 
hest, osv. I et kobbe! varder 10-12 heste. Halerne 
var pyntet med kul0rte bånd fra haleroden til det 
sted, hvor stokken var bundet fast. Stokken skulle 
hindre den forved gående hest i at slå den efterf01-
gende. - Hestene skulle leveres med ny grime og 
dobbelt grimeskaft samt ny forsko , men uden bag
sko for at den ene hest ikke skulle slå den anden. 
Det var et pra:gtigt syn at se et sådant kobbe! he
ste, der var godt fodrede så hårlaget glinsede (6). 
En vrinsk (ondskabsfuld, sparkende) hest var far
lig for sine omgivelser og skulle va:re kendetegnet 
med en halmvisk bundet til halen (Vendsyssel; 7). 
F0r man trak en hest til marked skulle der kastes 
en kost i r0ven på den, så fik man den ikke med 
hjem (8). Når manden skulle til marked for at sa:1-
ge en hest »trak konen i sin allerbedste stads, tog 
alle de smykker af guld og andet metal hun ejede 
på sig og stillede sig i porten idet manden k0rte, så 
kom hesten til at se meget bedre ud på markedet 
end den ellers ville have gjort« (Nyborgegnen; 9). 
På La:s0 var det kvinderne, der solgte og k0bte 
heste (10). 

En god hest skal have gedens a:delyst og springen, 
ålens beha:ndighed og snarhed, slangens syn og 
hurtige spejden om sig (1840; 11). En velskabt og 
god hests kendetegn er, at den har korte og spidse 
0ren, et kort hoved, skarpt syn, hårdt k0d, tykke 
hove med sort horn, en lang og stor hale, en stor 
bug isa:r når den er ung, bred over la:nderne og 
rumpen, en fuldkommen bringe, t0rre og magre 
ben, tyk hals , hårhvirvler på begge sider af halsen, 
knebelsbart og store na:sebor (1786 ; 12). 
Når prangeren skulle bed0mme en hest begyndte 
han med at tvinge dens mule op. En br;n (sort pleti 

en bestemt tand) viste , at hesten var ung. Den sag
kyndige kunne på ta:nderne alene n0jagtigt be
stemme dyrets alder (13). Magasin for Na:rings
standen advarer 1802 på over tyve sider imod he
steprangernes talrige fors0g på at tilsl0re hestefejl 
(her cit. i uddrag): 
- K0ber man heste af en hestepranger må man 
s0ge ubema:rket at komme i stalden såvel for som 
efter fodringen. Man kan da bedst i stilhed bese 
hestene og iagttage deres gode eller slette egenska
ber, deres svagheder og fejl. Hesteprangere lader 
meget sja:ldent en fremmed komme ind i deres 
stald, men går altid selv med, og man opdager da 
ikke let nogen fejl. Thi såsnart prangeren eller no
gen af hans folk kommer i stalden er hestene altid 
muntre og i beva:gelse. Men det idelige ho!ho! og 
sma:lden med pisken holdes hestene i frygt , farer 
op og står raske på benene, l0fter hovedet , spidser 
0rene som om de ikke fejler det mindste. 
Når en hestepranger skal vise en hest udenfor stal
den, som har en eller anden fejl i benene, lader 
han den ikke gå i skridt eller trav, men i kort galop, 
heller ikke lige frem men altid i en runding eller 
snart hist snart her, i tilfa:lde af lamhed hos hesten 
altid på bl0d bund. Er hesten lav i forkroppen s0-
ger prangeren altid at få den til at stå på et oph0jet 
sted med forbenene for dermed at skjule fejlen. 
Med hensyn til alderen pr0ver han at narre den 
ukyndige idet han ofte efterligner de ma:rker på 
ta:nderne, hvorpå alderen kendes. Endvidere h0-
rer det til hesteprangerens kneb at lade deres stald 
va:re så m0rk som mulig, derved skjules ikke alene 
en ma:ngde fejl hos hestene, de er også mere mun
tre når de kommer ud, da m0rket er imod deres 
natur. Ligeså er der prangere, som lader va:ggen 
hvidte lige overfor hestene; når k0beren vil bese 
hestens 0jne får den hvide va:gs tilbagekastede lys
stråler dem til at synes klare og lyse sk0nt de i 
naturlig tilstand er tykke og m0rke. 
Også hårtoppen tjener den listige pranger til at 
skjule en vigtig fejl. På beste, der har haft kuller, 
fletter han den ind i et bredt bånd for at skjule det 
ar, som bliver tilbage efter operationen man sa:d
vanligvis anvender til at la:ge denne sygdom. For at 
g0re sygdommens kendetegn mindre synlige årela
der han hesten dagen f0r han vil sa:lge den. 
Mest s0ger den svigagtige pranger at skjule fejl ved 
0jnene. Unders0ger k0beren dem udenfor stalden 
s0ger han at stille hesten således, at lyset falder 
vinkelret i dem. Herved får 0jet ikke alene en helt 
anden farve, k0beren er heller ikke ved denne lys
strålemes brydning i stand til al unders0ge de in
derste dele tilstra:kkeligt. Er han ydermere så helt 
uden kendskab, at han når prangeren beva:ger 
hånden for hestens 0jne og den blinker tager dette 
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for et gyldigt bevis, at hesten ser, har prangeren så 
meget lettere ved at sa:lge ham en starblind hest. 
Hos nogle heste har mundstykket i t0jlen gjort 
mundvigene hårde eller sårede. For at skjule den
ne fejl giver prangeren sin hest f0r den vises frem 
en mundfuld h0, hvoraf noget bliver siddende på 
mundstykket og da:kker sårene. Hos heste, der fik 
tungen skäret itu af stangbidsel eller trensen, kan 
han på en beha:ndig måde tra:kke tungen ud til den 
ene side mens k0beren unders0ger hestens alder 
på den anden. 
Hesten kommer aldrig frem i en rolig, naturlig til
stand. I stedet for at ride den frem for k0beren i 
langsom skrid! sa:ttes den straks i en kort galop, 
hvor fejl i forbenene er mindre ma:rkbare. Hvis 
k0beren nu, misforn0jet over dette, forlanger at 
hesten skal rides i skridtgang, la:gges skylden på 
dens fyrighed. Hvis den rides af en af prangerens 
folk ska:lder prangeren ham vel ud, al han ikke 
forstår at ride en villig hest i skrid! , men denne 
forstår sin husbonds mening og forbliver i den kor
te galop, og når han tror al k0beren ikke ma:rker 
det giver han den af sporerne. 
Svage og matte heste giver han, f0r de skal sa:lges, 
en pot vin blandet med br0dkrummer for at give 
hesten mere liv og fyrighed, eller han stikker den 
peber eller ingefa:r i bagenden og tra:kker den frem 
ved t0jlen så hesten tror den er kommet halvt i 
frihed ; da den tillige blive r bange af tummelen på 
markedet vider den sig med 10ftet hoved og hale, 
brusende som den modigste og sta:rkeste hest. 
Prangerne stiller gerne deres heste til skue med 
opbundne haler, ikke så meget (som de påstår) for 
at give k0berne lejlighed til at betragte bagbenene 
som for at give hestene udseende af at va:re velfe
dede. 
For prangeren kan det undertiden va:re om at g0re 
al få en hest til al halte for at kunne k0be den desto 
billigere. Idet han beser hoven stikker han en svi
neb0rste ind mellem hoven og k0det, b0rsten stik
ker hesten for hvert skrid! og får den til at halte. 
Prangerne bruger også den list , al de under påskud 
af at ville unders0ge alderen på ta:nderne hemme
ligt gnider dem med sa:be. Hesten reder ikke såla:n
ge den har sa:besmagen i munden, drikker underti
den heller ikke, og de siger nu, at hesten må va:re 
syg. 
Man skal tage sig i agt for folk , som er påtra:ngen
de med deres råd når man beser heste. De står som 
oftest i ledtog med prangeren, og deres tjenstivrig
hed går gerne ud på snyderi. I almindelighed må 
man g0re sig det til regel ikke at tro det halve af 
hvad der forta:lles om en hests dyder, når man 
ma:rker, at man har med en snyder at bestille. Den 
som vil k0be en hest må på ingen måde lade pran-
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geren forstå, at han har lyst til en hest, men antage 
en mishagsmine også når man synes bedst om den 
(14). 
I hestehandel var al »a:rlig svindel« tilladt og op
findsomheden stor - nogle eksempler: handels
manden kunne stille sig foran hesten og sige »jeg 
står for fejlene« (foran, ikke: indestår for); va:gre
de den sig ved at få bidslet i munden, sagde han 
»den vil ikke a:de jern«, og ville den ikke gå over 
en tra:bro: »den holder ikke af at danse på en fja:1-
vogn«; der kunne siges »for en plov og harve er 
den god nok, for en vogn har den aldrig set sin 
lige« ( underforstået: den var sta:dig); om en hest 
med kra:ft i benene: »du kan tro det er en god hest 
med kraft i alle fire ben!« (15). 
Ikke sja:ldent aftaltes, at der skulle betales en hav
reka:rne eller lignende for det f0rste hesteskos0m 
og så dobbelt op for de 0vrige (16). Grimen skulle 
altid folge med en solgt hest (sml. s. 35), jf. talemå
den : når hesten er va:k så kan grimen godt folge 
med (Vendsyssel ; 17). Blev en k0bt hest fort bag
la:ns ind i stalden, l0b den ikke va:k (Vendsyssel ; 
18). 

LITTERATUR : 335 73f; 680 12,32f,51; 108 43f; 
398 6,526ff; 342 216ft; 379 317f; (1) 198 2,1903-
05,421f; (2) 702 5.4,1885, 570; (3) 574b 1,595 ; (4) 
58 16,1799,394 ; 44 2,373; (5) 204 29,1935, 60; 
(6)707 39f; (7) 172 4,301; (8) 390e tb. 1,93; (9) 
390e tb. 1,64; (10) 245 56; (11) 652 71; (12) 429 

1786,22f; sml. 32 1,1780,168; 736 1,1826,443ff; 
494b ; (13) 363 31; (14) 445 2,1802,65-86; (15) 259d 

119-21 ; 178b tb. 212; 178c 147f; (16) 28419/11904; 
(17) 178b 1,598; (18) 131 1906/23:1257. 

HESTEBESTANDEN 

Fra Frederik Il's til Frederik VI's tid holdt b0nder
ne uforholdsma:ssigt mange heste, flere end deres 
avling kunne skaffe foder til, så de blev misr0gtet. 
Jyske gärde holdt ofte 12-16 heste (1), lollandske 
8-12 og kun 3-5 malkek0er (la), gårdene på Tåsin
ge havde gennemsnitlig otte heste og halvt så man
ge k0er (2), 0st- og nordsja:llandske 7-8 heste, 12-
14 stk. hornkva:g, 9-12 får og 15-16 svin (3); en 
fa:stebonde i Bårse Sja:lland ejede i 1697 endog 11 

heste. Det store hestehold var n0dvendigt som 
tnekkraft for vogne med g0dning, t0rv m.m. på de 
dårlige veje. For datidens store klodsede hjulplov 
skulle spa:ndes 6-8 af de små radmagre krikker, 
ikke sja:ldent brugte man ti eller tolv (4), på Lres0 
o. 1760 fjorten til seksten. »Den ganske ekvipage 
ser ud , som var det en lille karavane«, forspandet 
blev k0rt af7-8 personer (1758; 5). I en tredive år 
a:ldre indberetning fra La:s0 har meddeleren set 
» 16, 18 og 20 ba:ster for en plov, som en kvinde 
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