
holder på, mens en kvinde går og k0rer hver to 
brester« (6). Når manden kom ud på marken for at 
pl0je, tog han hjulene af vagnen og satte dem un
der ploven (7). 
Haveriet var den anden årsag til den store hestebe
stand. I 1600-t forlangte herremrendene, at freste
b0nderne til hoveriarbejdet stiJlede med en hest 
for hver t0nde hartkorn h0rende ti1 gården (8). 
Efter forordninger af 15/111701 og 13/2 1722 skul
le der på en almindelig frestegård holdes »8 dygtige 
bres ter a 10 rigsdaler«, heraf to anvendelige som 
vognheste, de 0vrige til pl0jning. 
»Der var ikke ret mange heste på godset, som kun
ne rejse sig selv. Når de pl!lljede med fire eller seks 
heste for en af de gamle store hjulplove slog under
tiden den ene hest den anden om, så de allesam
men faldt. Folkene måtte så hen og rejse dem op, 
for det kunne de ikke selv. Sommetider kasserede 
ladefogeden det pl0jede, nreste dag måtte de så 
pl!llje om. Nogle af dem nåede aldrig at få den ager 
furet, de pl0jede på. Når bresterne ikke kunne me
re måtte gårdfresterne flytte og blive husmrend« 
(Stens by NFyn; 9). 

Hestebestanden ansloges o. 1800 til 380.000, heraf 
175.000 i Jylland (10), på Fyn og Langeland 42.300 
foruden f!lll og plagge, på Sjrelland 120.000 - eller 
en hest for hvert 3. menneske (11); 1801 havde 
K0benhavn 2.564 heste (12). 
Efter udskiftniogeo og hoveripligtens ophrevelse 
samt indf!llrelsen af lettere plove o.a. markredska
ber kunne gårdene klare markarbejdet med halvt 
så mange eller endnu frerre heste, som nu var st0r
re og i bedre foderstand; desuden fandt okser (stu
de) for0get anvendelse som trrekdyr, navnlig på 
herregårdene. 

Da hestene 1838 f0rste gang blev talt op fandtes 
der ca. 325.500 (136.000 i Jylland , 177.000 på (ller
ne, 12.500 i k0bstrederne). Når bestanden i resten 
af 1800-t voksede, skyldtes det mest opdrret til salg 
{slagtning, eksport); den var i 1866 på 353.000, 

1876 352.262 
1898 449.264 
1909 535.018 
1914 567.240. 

I perioden 1881-1914 sås en fremgang på 57 %. 
Under verdenskrigen k0bte Tyskland 130.000 he
ste, efter krigen var bestanden faldet til 545.000. 
Den nåede 1920 med 601.777 et maksimum ; Dan
mark havde da nrest efter Island flest heste i for
hold til areal og befolkning. 

Automobilen overtog i 20'erne hestevognens rolle 
som befordringsmiddel, til gengreld brugte land
bruget stadig flere heste, så bestanden i 1938 var 
oppe på 553.000 eller 145 pr. 1000 indbyggere. Un
der anden verdenskrigs restriktioner for bilk0rsel 

voksede den yderligere: 1943 625.000 (24.000 i by
erne), 1946 653.000. 
Efter krigen satte landbrugets mekanisering for al
vor ind, og hestebestanden blev drastisk reduceret; 
1955 var den nede på 300.000, i l0bet af et tiår 
havde traktoren gjort hver anden hest overfl!lldig. 
Endnu 1947 varder 6.000 heste i K0benhavn, men 
1957 kun 300! 
Fra 1946 til 1960 eksporteredes 509,264 heste (le
vende og slagtede), eller gennemsnitlig 34.000 om 

året, og 1968 varder kun 40.000 tilbage ; så skete 
en lille stigning til 58.000 i 1976. Bestanden var 
1980 ca. 50.000 og 1985 32.000. 
Hesteo bruges ikke lrengere som trrekkraft og den 
er i mange familier nrermest et kreledyr. De senere 
år er ridesporten blevet meget populrer, isrer hos 
ungdommen. 

LITTERATUR: (1) 374 144; (la) 44b 2,709; 494 

2; (2) 324 94 ; (3) 650 59; (4) 722 1931,57; 622a 

8,1880,210; 537 29; (5) 129 2, 148; (6) 245 53; (7) 
133 7 ,1886,403; (8) 759 1940,47; (9) 390e 2, 9; (10) 

532 4,1804,135; (11) 44b 1,66ff,94f; (12) 5161,267. 

Rl'SGT OG PLEJE ; OVERTRO 

»Hesten anses for det mest fuldkomne blandt vore 
husdyr formedelst sin sk0one skabning, sin kraft 
og udholdenhed, sit mod og sin lrerevillighed« 
(1841), hesten er det ypperste, det mest redeltfor
mede af alle vore husdyr« (1887) (1) og lige så klog 
som et meneske (Vendsyssel; 2); hestene l0b srer
Lig hurtigt når man k0rte efter jordemoderen, de 
kunne mrerke at det hastede (3) ; havde kusken 
drukket for meget og k0rte om natten , s0rgede 
hestene for, at han kom helbeholden hjem (4), 
sml. s. 32; »når man krelede for den krelede den 
igen, hvad der gav sig udtryk i dens 0jne og hele 
frerd« (5). 

Hesten er i besiddelse af visse egenskaber, der g!llr 
den overordentlig brugbar både i freds- og krigstid, 
idet den foruden sk0nhed er udrustet med styrke, 
hurtighed, udholdeohed og hårdf0rhed, er i besid
delse af stort mod og fyrighed, har et godt hum0r 

og er overordentlig lrerevillig (1874; 6). »Den er 
landmandens vigtigste medhjrelper i alle hans 
markarbejder. I krigen brerer den rytteren modigt 
frem og styrter sig med ham i farten. Den rejsende 
og hans gods hjrelper den afsted, snart med sin 
styrke, snart isrer med sin hurtighed - hvad ville 
hele postvresenet vrere uden hesten? Den er i h!llj 
grad lrerevillig og retter sig således efter menne
skets krav. Efter sin f0rers vink går den langsomt, 
l0ber i trav eller i galop, ja anstrenger endog sine 
krrefter i den grad, at den styrter under arbejdet« 
{1834; 7). 
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»Hestens raskhed viser sig isrer i den lyst den finder 

i vreddell'Jb og turnering, ved den del den tager i 
krigens farer og strabadser såvel som i sejrens hre
der. Den skrelver vet ved begyndelsen af et angreb, 

men er det begyndt bliver den lige så utålmodig 

efter at tage del deri som rytteren, synes nresten at 

fäle lyst ved våbenbraget og farer med mod og 
forbitrelse ind på fjenden. Hvorledes heste , som 
lrenge har vreret adskilt, ved gensynet kan ligesom 

flyve i hinandens favn og med glredesvrinsken ml'l

de deres herre, når han er dem krer, har vi vet alle 
set« (1841; 8); sml. s. 69. 

Hesten har gennem århundreder spillet en afgl'l

rende rolle i de fleste menneskers dagligdag - ja, 
den har faktisk vreret en forudsretning for, at hete 

samfundet kunne fungere og udvikle sig som det 

gjorde Svend Nielsen (9). I mere end 4000 år har 
hesten vreret menneskets trofaste ledsager på dets 

lange vej i krig og fred, i arbejde og i sport. Uden 
den havde historien utvivlsomt fäet et andet for

ll'Jb. Intet andet levende vresen har, bortset fra 
mennesket selv, i så hl'Jj grad bidraget til udviklin

gen afvort samfund og vor kultur. Hvis nogen kun

ne l')nske sig sidstnrevnte en smule bedre, er det i 

hvert fald ikke bestens skyld Ove Stenkov (10). 

Fredrik Nygaard lader hesten sige (11) : 

jeg trrekker for menneskene, 

jeg ruller dem til bryllup 
og jeg triller dem til graven. 

Og H. C. Andersen skrev (Kun en spillemand, 
1837): »lntet dyr har i skrebneomskiftelse mere til

frelles med mennesket. Hesten, som engang bar en 

konge, blev klappet af hans h0jre bänd og plejet på 
det bedste, steg ofte ved et uheld ned til at blive 

dragonhest og endte tilsidst for rakkerens sluffe.« 

>>Alle landmrend ved, at gode heste er en velhaven
de bondes mrerke og visselig hans egentlige rig

dom« (1776; 12); en gammel gårdmand kunne 

kJappe sin hingst eller et f11Jl0g og sige: her er min 
velstand kommet fra! (13). Hesten var det vigtigste 

husdyr og bondens kreledregge ; på gamle fotogra

fier er et spand heste ofte taget sammen med går
dens familie og folk. 

»Af husdyrene elsker bonden srerlig hesten. Grun

den til denne krerlighed begynder fra krephesten og 
går snart over til den virkelige hest, med hvilken 

han straks må omgås, og den vokser med årene 

fordi dette dyr ligesom en tro ven i nl')den ledsager 
ham igennem hans hete liv lige til graven. Er han 
en tjener, da plyndrer han alt for at fylde det i 

hesten, er han husbonde tager han sig ofte selv til 

skade for ikke at skade den. Jeg har kendt mange 

b0nder, som i våren har mresket hele t0nder rug-
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skrå for også at unde hesten det h0jeste gode, en 

slags beruselse. Det er ikke usredvanligt at bl'Jre 
bonden beregne sin s0ns alder efter en jrevnaldren

de hests f0dsel« (NSjrelland 1798; 14). 

Vden heste kunne man ikke forrette landbrugsar

bejdet, og derfor s0rgede de fleste for at pleje den 
godt med foder, vand, strigling, sko osv., mange 

nrennede ikke at srelge en gammel hest og dårligt 

nok at få den aflivet (15); sml. s. 50. Holberg lader 

Jeppe på Bjerget tage afsked med sin hest da han 
tror, han skal dl'J: »Farvel min brogede hest, og tak 
for hver gang jeg har redet på dig; nrest efter mine 

b0m har jeg intet brest elsket så meget som dig!« 
»Man holdt af sine heste, kendte deres fortrin og 
mangler ud og ind, deres afstamning så langt som 

den kunne fälges og vidste hvilke heste folk havde i 

miles omkreds« (NSjrelland; 16); allerede på lang 
afstand kendte sognets folk hinandens k0ret0jer på 

forspandet, der blev straks lagt mrerke til en ny 

hest , man diskuterede dens udseende og egenska
ber (17). 

Udenfor de fleste d0re fandtes e n sten eller prel 

med en ring, hvor ridende kunne binde hesten, 
også i bindingsvrerksplankeme sad der ringe til det 

brug (NFyn; 17a). 

Om jyden blev sagt, at han havde sit eget moralske 

princip : elsk dine specier af ganske hjerte og dine 
heste som dig selv (18). »Det er isrer mod sine 

heste at jyden viser den sjreldne medf0lelse, han 

nrerer for de ufornuftige skabninger. Han elsker 
sin hest som sig selv og synes han aldrig kan g0re 

den det godt nok. Er han selv syg tager han geme 

til takke med et husråd, men fejler hans 0g noget 
så sendes der straks bud efter »hestedoktoren«. 

Han s0rger altid for, at krybben er ren og at dyrene 

ikke mangler str0else, der skal endog undertiden 
se prenere ud i hans stald end i hans dagligstue. Om 

aftenen inden han lregger sig skal han f0rst ud og se 
til sine heste , vintermorgener rejser han sig af sen

gen, giver dem foder og lregger sig atter til hvile. På 

rejser er hestene hans fornemste tanke; skal der 

redes, drikkes eller hviles må der f0rst s0rges for 
dem, er de svedige tilhylles de med drekkener og 
vandes med den stl')rste forsigtighed« (1853; 19). 

At lade hestene l0be over en mil i timen blev be
tragtet som dyrplageri. 
Sommeren 1840, året efter tronbestigelsen, foretog 

Christian VIII en rundrejse i provinserne. De 

nordjyske b0nder skulle som andre steder afgive 
heste til hans forspand, og 25. maj stod i Aalborg 

Stiftstidende en »Allerunderdanigst Adresse fra de 
jydske B0nderheste til Hs. Majestret Kong Christi

an den Ottende« - i den sagde de bl.a.: 



Vel er vi kun heste, det fomemme blod 

er ikke hos os til stede, 

ej sma:kre tallie, ej lette fod, 
som skabtes til stads og gla:de. 

Men trolig kan vi for ploven gå, 

og bliver der n0d på fa:rde 
vi skal som klipper i slaget stå, 

mod fjenden en vold og ga:rde. 

Kun l0be med fart , det kan vi ej , 

og derfor er vi så bange, 

at når du kommer til os på din vej 
du hastighed skulle forlange. 

Kong Frederik han fo 'r så raskt afsted, 
end raskere fare hans svende. 
Da måtte vi stakler jo fare med 

så fort som vi vet kunde reade. 

Med sv0ben på oakken vi styrtede frem , 

den ene kom ilde af dage, 
den anden kom udpint og trangbrystig hjem, 

da måtte vor husbond vel klage. 

Thi jydens hjerte er 0mt og bl0dt, 

han elsker os som sin na:ste, 
og bedre herre blev aldrig f0dt 

for os enfoldige heste. 

»Med god medfart kan den blive 30 til 40 år gam

mel , men sja:ldent omgås de hårdhjertede menne

sker den så godt. Jo a:ldre den bliver, jo mindre og 
ringere f0de får den til l0n for sine mangfoldige 
tjenester« (1802; 20). Det hed, at et ga:rde varer i 

tre år, en hund så la:nge som tre ga:rder, en hest 
som tre hunde og et menneske som tre heste (21). 

Overfor de mange datidige skildringer af b0nder
nes omsorg for deres heste står mindst Lige så man

ge om deres mishandling af dem, sa:rlig de gamle 
og udslidte. 

»Bonden er ellers meget na:nsom med sioe bedre 
heste, men en tyran mod de gamle. Vden uodta

gelse må enhver hest på det umeneskeligste, imod 

sin alders h0je mål, tra:kke og sulte indtil den styr
ter under arbejdets tunge byrde eller i det seneste 

efterårs kulde. Fra Hirschholm [H0rsholm] og den 

syd0stlige del af Frederiksborg amt tra:ffes hele ef
teråret en ma:ngde heste på landevejen til K0ben

havn, st0rsteparten tiJh0rende de hesteholdende 

husma:nd, de mindre parcellister og en del af de 
mådeligere b0nder, og ikke sja:ldent kan man tra:f
fe de fra vogne spa:ndte forsla:bte, forslåede og 

forsultede ulykkelige ofre for menneskets grusom-

hed på sneda:kkede marker, hvor hverken skov el

ler krat kan give la: og f0de« (1843; 22), sml. ne
denfor. 

Pastor L. M Wedel skrev 1793 (23): Sandt nok, at 

trang og fattigdom hos nogle b0nder g0r en stor del 
til , at de hverken kan fodre eller spare hesten i tide 

som de burde. Men lige så sandt er det, at sk0des
l0shed, ligegyldighed og fors0mmelse medvirker 

meget til det usle udseende hos nogle b0nders he

ste. De tra:ller meget, sulter meget, piskes meget 
isa:r- på de godser, hvor husbondens tyranni og 

hårdhed mod bonden ha:rder ham til hårdhed og 
f0lelsesl0shed også mod kreaturerne. Man beta:n
ke dog, at hesten har samme ret til skaberens god

hed som mennesket, verden frembringer Lige så vet 

fode og gla:de for hin som for dette, hesten blev 
ikke revet ud af sin naturlige frihed og gjort til 
husdyr for at mishaodles. 

En anden sja:llandsk pra:st, S. M. Beyer i Bring
strup-Sigersted sogne ved Ringsted, kritiserer stal

den (24): Hestestalden er almindeligvis slet iodret

tet. De står gerne to i en bås og derfor ikke aJene 
ligger dårligt , men ofte bider den ene den anden 

fra redet. Sja:ldent eller aldrig str0s der under dem, 
thi bonden har den mening, at havre og godt a:de 
skal g0re dem glatte, anselige og smukke. Staldene 

er mindre end luftige, lave og uja:vne, ind- og ud

gangen således at den arme hest let kan st0de hof
ten og vride krydset af led. Jeg vil ikke taJe om de 

mange b0nders letsindighed, der sja:lden binder 

deres heste, men lader dem gå l0se i staJden. Og 
hvilke folger af sådan hesten,;gt, der er så alminde

lig som den er beklagelig. Sådan går det til i disse 

mine sogne som andetsteds. 
»Bonden har nu engang ikke den rette sans for 

kreaturer, det ma:rker man straks når man ser ham 

komme jagende ben ad landevejen, i et va:k pi
skende på de stakkels ba:ster, eller når man ser 

ham sidde i krostuen uden at a:nse hestene, som 

står udenfor i regn og slud« (1853; 25). 

En agerdyrkningsla:re 1784 formaner b0nderne til 

en bedre behandling af hestene (26); 0 ! min gode 
bonde! lad dog dine heste, som du skylder såre 

meget, aldrig sukke under dine ha:nder! Tro, de 

kan sukke, thi Gud har givet dem folelser lige så 
vel som dig selv. Og da disse dyr just er dem der 

arbejder så meget for din lyksalighed, så ha:rd dog 

ikke dit h jerte for disse suk under din hånd ! Du 
g0r dig selv til den utaknemmeligste, og tro: det 
kan aldrig gå dig vel ! 

Man sagde om karlen, der var slem ved hestene og 
isa:r f0Lhoppen , at han siden blev slem også ved sin 
kone (27), og om den, der plagede sine heste: »han 

bli ' r nok hest i helvedet« (28). 
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»Vognmandshestenes almindelige lod er at slrebe 
og hungre, og i forhold til sit arbejde f0des den 
mindre end godt. Ja, kunne den mrettes af gennem
trrengende sv0beslag, da blev intet dyr bedre ple
jet, men nu henslreber den med dybe suk over 
menneskets vanartede hårdhed den sidste rest af 
sit kummerlige liv. Den styrter og velsigner i dunk
le f0lelser naturens herre, der satte d0den som en 
frelser for sine lidende skabninger. Man forstår let, 
at jeg her har vore k0benhavnske og andre store 
byers aJmindelige arbejdsdyr i tankerne« (1789; 
29). Når vognmanden ikke kan bruge den foran 
arbejdsvognen, sprendes den for kanen, og udtreret 
piskes den nu afsted og kommer skummende og 
dyngvåd tilbage for at stå i den sviende kulde til en 
ny kusk sretter den i flugt ; det ender ofte med, at 
den styrter, og de t er vistnok den bedste Iykke for 
dyret (H. C. Andersen, Kun en spillemand 
(1837)). 
Pastor B . Falch R0nne udsendte 1806 en bog om 
husdyrenes rettigheder og menneskets pligter imod 
dem; han skriver bl.a.: 
Mange hyrekuske og vognmrend bruger deres he
ste dag og nat, s0gne og helligdage. Disse arme dyr 
lever et kummerfuldt liv og d0r i deres bedste al
der. De lider den st0rste uret , for hvilken menne
sket engang vil få et vanskeligt regnskab at aflreg
ge. Mange b0nder pl0jer og harver med deres he
ste de s0gne dage og k0rer alligevel til k0bstaden 

de hellige dage. Hvor ofte h0rer man ikke den 
drikfreldige mands heste sukke mens de står 
udenfor krod0ren, og hvor s0rgeligt hrenger ikke 
den hest med hovedet, som må gå en hel dag for 
ploven uden at få rede eller drikke ... den sprendes 
for det skrrekkeligt tunge )res, ansprender alle sine 
krrefter, hver en sene er ved at briste, og endda 
piskes den af den ubarmhjertige b0ddel, som ido
venskab sidder på den belressede vogn og f0rer den 
grusomme sv0be. 
Ja det er alrnindeligt, at jo strengere besten arbej
der desto mindre f0de og desto flere hug får den. 
Den forsultne vognmandshest trrekker foruden den 
svrere vogn et halvt eller helt tusinde mursten. Den 
ubarmhjertige kusk sidder på lresset, og når han 
ser, at besten ikke kan mere, svinger han sin 
skrrekkelige pisk og slår det arme dyr med morde
riske slag indtil det endelig styrter og velsigner 
Gud, som med d0den frelser det fra de grusomme 
lidelser. Og hvilket ynkeligt syn er det ikke at se 
mennesker k0re eller ride på vejen som var de 
afsindige eller de flygtede for en fjende . Alminde
Ligvis er det ikke n0dvendighed, men dum kådhed 
eller drukkenskab, som driver dem til så lrenge at 
plage de stakkels dyr. Vist nok vil den retfrerdige 
Gud engang krreve dem til regnskab derfor. 
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»Den omsorg og 0mhed man brerer for dette dyr i 
dets ungdom forvandles undertiden til hårdhed el
ler Iigegyldighed i dets alderdom« (1837; 30). 
»Skindmager, med opstående hofteben og således 
at man langt borte kan trelle ribbenene, på hvilke 
intet er uden huden, sukker det arme dyr hver 
gang man n0der det til at r0re sine m0dige lemmer. 
Det er l0nnen for tro tjeneste en lang rrekke af år! 
Trenk, hvor vigtig besten er for os! Hvor mange 

tjenester den g0r mennesket! Trenk hvor ofte din 
hest bar dig på sin ryg, i nattens mulm og m0rke, 
sikkert hjem til dit hus! Hvor ofte den m0jsomme
ligt slrebte dig og hvad andet du lressede på vognen 
ad de dårligste veje, i slud og s0le. For så mange 
tro tjenester fortjente den dog vel en kugle når den 
bliver gammel og ikke lrengere formår at arbejde 
for dig. Hvad kan vel også det ringe arbejde hjrelpe 
dig som den i sin kraftesl0se alderdom kan yde, 
den sidste sommer? Fordel hellere dette arbejde 
på dine andre heste og lad dem, når deres år er 
omme, nyde samme frist. Srelg ingenlunde dine 
gamle heste ! Der er ingen velsignelse ved de få 
dalere du kan få, det er blodpenge, hvorover de 
stakkels dyr må trrelle og sukke under en fremmed 
herre« (1815; 31). 

Endnu i 1870'erne blev på ues0 en uhelbredeligt 
syg eller affreldig hest aflivet, idet man fra den stej
le borgbanke Vesborg styrtede den i havet (32). På 
Anholt kom hestene f0rst på stald hen imod jul, 
når det blev koldt kom de hjem og gik som bad de 
om husly, men blev jaget bort med sv0ber. De f01 
som ikke blev lagt til trak man til mosen, slog hul i 
isen og skubbede dem derned ; om sommeren blev 
de druknet i mosen (32a). 

Hestens behandling var ikke stort bedre i 1930'er
ne: »Jo reldre en hest b)iver des mere elendigt bli
ver den som oftest behandlet. Fattigere og fattige
re bliver dens ejere, ringere og ringere dens kost, 
hårdere og hårdere dens arbejde i forhold til de 
svigtende krrefter« (1935; a). En hest, der har slidt 
for fredrelandet i tyve år, kan i srerlig gunstige til
frelde håbe på en kugle gennem hovedet for den 
styrter af relde og trrethed. Mon menneskene en
gang skulle blive så velhavende, at de får råd til at 
pensionere veltjente heste sådan som enkelte he
steejere g0r det med deres ride- og k0reheste? Når 
det danske landbrugs h0je stade prises glemmer 
man ikke at nrevne bonden og hans arbejdsindsats. 
Men den som har vendt furerne, som har trukket 
såmaskinen over agrene i april, svedende slrebt 
selvbinderen i h0st over de bakkede danske mar
ker og trukket tunge roelres gennem den efterårs
tunge jord: den danske hest får aldrig del i reren så 
lidt som den får del i udbyttet (1941; b) Gunnar 

Munk Nislev (33). 



På initiativ af professor Harald Goldschmidt blev 

1909 stiftet foreningen Hestens Vrem med kron

prinsen som protektor; dens formål var »at foran

ledige gamle udslidte heste afhrendet til nedslagt

ning og i0vrigt at hindre misbrug af hesten, bl.a. 

ved efter overenskomst med ejerne at s0ge heste , 

der af en eller anden grund ikke egner sig til det 

arbejde, ved hvilket de forefindes, anbragt under 

mere passende forhold«. 

Udgangstget, gdrdtget, vildsmakken og helmissen 

eksemplificerer hvor hensynsl0st man behandlede 

gamle og udtjente heste. 

Halvvilde heste på små0er omtales allerede 1183, 

1203 og 1334 (34), sml. s. 14. Et tingvidne oplyser 

1661, at Spjellerup kirke altid havde et stod i Vem

metoftes skove »sommer og vinter, hvilket horse

stod aldrig kommer til bys undtagen når det fanges 

og f0llene vurderes og srelges kirken til bedste« 

(35), sml. nedenfor. Forvalteren på Vemmetofte 

skrev 1740 herom: »Sk0nt hestene blev ved at gå 

ude fra efteråret til sneen drev dem ind, er foder

manglen dog så stor, at det vi! vrere rådeligt at alle 

skabede heste uden videre bliver skudt, da foder 

ikke er at få for penge. Efter at sneen var gået 

nogenlunde bort havde b0nderne fäet lov til at ind

lade 107 heste i Spjellerup hestehave og 71 i lille 

dyrehave, men da jorden nu igen blev drekket med 

et tykt snelag mått~ hestene tages ind igen«. Det 

blev overvejet at skrabe mos af trreeme til hestefo

der, men forvalteren troede ikke, at »fire menne

sker kan skrabe så meget i en bel dag som et brest 

kan rede på en halv time« (36). 
I vedtregten 1715 for Viborg by hedder det: »Og 

eftersom nu således er anordnet med de gamle he

ste, at de må gå l0se i marken indtil Allehelgens

dag [l. nov.) , skal enhver som ejer slige brester 

altid holde dem fra enge, haverne, urtehaverne og 

Barn pd ka!phest. 
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tofterne, for ikke at tilfoje fattige folk og andre 

skade på deres urter og kål, da ofte er fundet , at 

slige brester har ganske fordrervet og opredt det«. 

Fra Bornholm meddeles 1756 (37), at R0 kirke 

»for mange tider siden« af en bonde fik to hoppe

f0l, deres f01 gik altid »på den vilde mark« og solg

tes til kirkens bedste. »De [hopperne) kommer al

drig i bus undtagen når de skal bedrekkes, og folk 

må da med stor behrendighed drive dem ind i en 

gård; de er kun af mådelig st0rrelse, men manker 

og haler srerdeles lange«. 

De små udgangstg var srerlig alm. på Sjrelland: 

»Bonden lader de fleste heste gå ude så lrenge som 

muligt og i skovene nresten altid for at opholde det 

usle liv med, hvad de kan sanke sammen i moserne 

af h0jt og vissent grres, i skoven af trreknopper, 

blade, kviste o.l. Når fastemarkederne begynder 

s0ger de at skille sig af med disse kralliker, som 

hidtil ikke har kostet dem noget, enten for penge 

eller ved at give noget i bytte på et par st0rre beste. 

Således går det med de gamle, således med de un

ge plagge, de ernrerer sig selv hele året uden at 

komme på stald« (1796; 38). St. St. Blicher fortrel

ler, at han i sine unge dage (o. 1800) i Lysgård 

herres skove så de lådne småheste rejse sig på bag

benene, st0tte forbenene mod stammen og gnave 

trreets bark og knopper (39). 

Udgangs0gene »kom aldrig i hus hverken sommer 

eller vinter, men måtte endog i den hårdeste vinter 

fors0rge sig selv; det enes te man gjorde for dem 

var at lade dem gå på m0ddingeme, når frost og 

sne blev altfor strerk, og samle nogle strå«. Om 

foråret blev de sprendt for ploven, men »at de nu 

kunne have de krrefter som andre st0rre og velfod

rede af deres art begriber man nok var umuligt« 

(1798; 40). 

Den strenge vinter 1802-03 så en forstmand flokke 

af små »kulsvierheste« i de nordsjrellandske skove, 

»midt i vinterens is og sne, uden anden f0de end 

det gamle visne grres de skrabede op under sne

drekket , og knopperne aftrreplanter« (41). I SSjrel

lands skove levede »krevlinghestene«, kaldt sådan 

fordi b0nderne brugte dem tiJ at slrebe b0gekrevler; 

MS jrellands skovland var »et slags stutteri af vilde 

heste«, som i strenge vintre s0gte til gårdene for at 

kaste sig over m0ddingens halmstrå (42). Sådanne 

vintre fandt man ofte d0de heste liggende bag grer

der og hegn, hvor de s0gte lre og fr0s eller sultede 

ihjel. 

Helmissen var et gammelt 0g, som gårdmrendene 

for en ringe betaling kl!Sbte til efterårspl0jningen og 

derefter enten drrebte eller jog ud af gården (sml. 

s. 11). I frellesskabets tid var helmisserne et ganske 

almindeligt syn på marker og enge, undertiden så 

man dem også på landsbygaderne og når de grres-
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