sede på kirkegården. Når de skeletmagre, sp0gelsesagtige krikker kom hinkende om hus- eller vejhj0rner eUer pludselig dukkede frem fra skov og
krat satte de stor skrrek i m0rkerredde, overtroiske
mennesker, »og da det i månebelysniog med dens
skyggevirkninger lejlighedsvis kunne se ud , som
manglede en sådan hest det ene bagben, fremstod
sagn om helhesten, der kun havde tre ben. Den
varslede d0d« (43), sml. s. 44.
Mange gamle, nresten udlevede heste fra 0stjyske
skovegne kom på det store efterårsmarked i Lund
ved Herning og blev solgt til efterårsarbejdet. De
kostede kun 3-6 specier og måtte vrere ude dag og
nat og leve af årets sidste grrestotter, men alligevel
g0re strengt arbejde. H~stslrebere kaldt folk disse
usle heste, og »mange medlidende mennesker dengang 0nskede ret inderligt at den tid ville komme,
hvor hestek0d kunne blive brugt som menneskef0de, så hestene ikke skuUe lide så meget« (44).
Der fandtes gård~g på alle gårdene i SFyn. Man
fandt dem uvrerdige til at stå i stalden, de havde en
krybbe i porten og fik ringe foder. Hver morgeo
red en dreng på gård0get til svinene ude i skoven,
»desuden red alle gårdens folk på det, både mrend
og koner, karle og piger, når de skuUe et sted hen
og de på grund af f0ret eller andet ikke ville gå.
Når de kom til porten bandt de blot grimet0jet om
dets hals og lod det gå hjem. Når de så efter endt
rerinde ville hjem, lånte de gård0get hvor de var,
og red på det tilbage til deres egen port, hvorfra de
lod det gå tilbage. De stakkels gård0g kunne således komme til at g0re mange ture frem og tilbage
samme aften. Mellem byer fangede vejfarende
dem, satte sig til hest og red hvorhen de ville« (45).
Hver landsby på Silkeborgegnen havde en frelles
gammel hest, by~get, om enhver måtte ride på;
bagefter jog man den hen på bymarkeo og der gik
den så til en anden hentede den (46).
L0sgående heste i skov og overdrev skulle have
ejerens mrerke indbrrendt på et lår eller en hov
(47). »Såsnart vi havde gjort dagens arbejde sk0d
vi selet0jet af hestene og sagde 'hvyst !', så kunne
de gå hvorhen de havde lyst. Men nreste morgen
skulle vi ud og lede dem op, og når det var tåget
kunne vi gå og lede efter dem den halve dag. Nogle
ville desertere og kunne 10be flere mil, så det varede flere dage inden vi fik dem. Nogle havde klokker på deres heste; når de skuUe ud og lede efter
dem gik de med en visk havre under armen eller et
par kålstokke« (T'1lrring; 48).
Den frer'1lske hest var o. 1800 endnu mindre end
islrenderen med tykt, hrengende hoved, lang manke og hale, langhåret på hele kroppen og som regel
fuksr(lld.
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Man kerer sig aldrig om den undtagen når man vil
bruge den eller når der klages over, at den går for
meget ind på fremmede marker. Den kommer aldrig i hus, hverken sommer eller vinter, når sneen
drekker jorden, må den s(llge sin f'1lde ved at skrabe
sneen bort. Den bruges ikke til at trrekke, men til
at brere g'1ldning, t0rv, tang, korn etc. »Hen på
sommeren bliver den i 4-6 uger hårdt medtaget af
at brere t(llrven nrermere til husene, og nreppe er
den blevet frerdig med sin herres t'1lrv for den udlånes til Poul og Per, som ingen hest har, for at brere
deres t(llrv hjem ; således må den arbejde 4-5 dage
om ugen så lrenge vejret tillader det , så den tilsidst
får huller i ryggen af gnavning og under halen af
det der anbragte bänd, og da den ingen sko har
bliver den så (llmfodet, at den knap kan gå. Om
aftenen bindes begge dens forben sammen så den
ikke skal 1'1lbe bort, men dog langsomt og forsigtigt
kan hoppe omkring ved bygdens grerder og s0ge sig
lidt fode. Dog, denne hårdhed er ikke frer'1lboen
naturlig, den er ham så at sige påtvunget, han f'1ller
visselig '1lmhed og medlidenhed for sit arme trreldyr
... men hans overhrengende tunge arbejde n(llder
ham til at fordre mere af det end det vel er i stand
til at udholde« ( 49). Der blev solgt frer0ske heste til
engelske kulgruber (50).
»Gulvhestene« stampede det indh(llstede korn sammen i Jaden; når det var kommet op under taget
blev hestene st'1ldt ud gennem et hul i det, »dog
ligger udenfor en bunke strå, som de kan falde på
og ikke tager skade« (Bornholm 1700-t; 51). Når
der blev trersket raps red en mand i rask trav femseks gange frem og tilbage over rapsen , siddende
på den midterste ; efter hver tur blev rapsen vendt
(Holstebroegnen; 52).
Når man pl'1ljede skulle en ride plovhestene, var
der ingen d1eng på gården måtte en af pigerne op
på den magre, skarpryggede hest. En kvinde f.
1817 fortalte, at hun som barn red plovhest fra
morgen til aften og knap kunne stå på benene når
hun steg af den; det oph'1lrte o. 1840 (53).
På en hest som var bidsk skulle der anbringes en
halmvisk bag et (llre (54).
Når hestene pustede ud og stod med damptåge
over hovederne, sagde man, at de r'1lg tobak (Himmerland ; 55); hesten !reser avis når den står uden
at rede og ligesom i dybe tanker (Århusegnen;
55a).
Når hestene forste gang skulle ud - efter nytår eller
på grres - slog man kors foran dem (Mors; 56) og
trak dem hen over en genstaod af stål lagt i porten,
det vrernede mod trolddom og gav held med dyrene (57). Undervejs måtte manden ikke m(llde en

fremmed, hans kone gik derfor i forvejen og m0dte
ham »tilfreldigt« (Fredericiaegnen; 58). De måtte
ikke komme på grres en l0rdag, så ville de ikke
trives, det skulle helst ske en s0ndag, tirsdag eller
torsdag, de såkaldte »k0ddage« (SFyn ; 59).
Om efteråret skulle de bindes ind ved tiltagende
måne (NSjrelland o. 1800; 60), ellers kunne intet
foder forslå til dem den vinter (VSjrelland; 61).
Det var vigtigt de kom på stald inden solnedgang kom man for sent blev de jaget ud igen til nreste
aften (Utterslev VLolland).
Hestene skulle vrere t0rre når de kom på stald
(SFalster; 62), ellers fik de ut0j (NVSjrelland; 63);
de skulle trrekkes over stål indenfor staldd0ren, det
gav god avi mente de gamle (Jylland; 57), gnides
grundigt med et lrekatskind, så trivedes de godt
(Bog0; 64) , og folkene skulle have uldne vanter på
(NVSjrelland, 0Lolland; 65). Al ild på gården
skulle vrere slukket (66), der måtte ikke stå noget
over ildstedet (Stryn0, VS jrelland; 67); en mand
havde glemt at sige til konen, at han kom med
hestene, og han råbte ind »har du noget over ilden?« - hun svarede, at hun netop stod og lavede
melgr0d - »let bare gryden et 0jeblik, mens jeg
kommmer ind med bresterne!« (68).
Det forste foder skulle vrere guler0dder og peberrod (69), der blev lagt en gr0nkålsstok i hver krybbe, den skulle hentes i l0b fra haven og kun en ad
gangen (Lolland; 70). De måtte ikke vandes for
om aftenen andendagen , hvorefter krybben skulle
vaskes og gnides med »det der går fra kvinderne
hver måned« og r0de r0nnebrer lregges under foderet (o. 1640; 59).
En mand i 0rslev SSjrelland vandede sine heste
julenat klokken 12, så var vande! forvandlet til vin
sagde man , »men jeg kunne ikke smage andel end
vand« (71). Julemorgen gjaldt det om at komme
tidligt op og fodre og vande hestene - den mands
heste, som forst fik det gjort, blev byens bedste det
kommende år (Sjrelland; 72). Den som nytårsnat
eller -morgen kom f0rst med hestene til vanding i
gadekreret fik »f10den af vandet«, dvs. de trivedes
godtog blev fede det nreste år (Sjrelland, Lolland ;
73).
F0r Mortensdag 11/11 måtte hestene ikke strigles
eller pyntes, ellers trivedes de ikke om vinteren og
foderet til dem var spildt (59). Mens mrendene spiste nytårsaften skulle gårdens reldste pige fodre hestene, så ville de trives godt i det nye år (NS jrelland , VLolland ; 74). Nytårsmorgen måtte g0dningen ikke muges ud af stalden, så kom både lykke
og velsignelse med ud på m0ddingen (0Jylland ;
75).

Skreldes en hest ud for en hund mister den et pund
k0d (Anholt; 59).
For at få meget fede og glinsende heste skal de
morgen og aften efter striglingen gnides med en lap
af en hrengt mands tr0je (Langeland; 76).
Hos smeden skal hesten f0rst have sko på det frahånds (h0jre) forben (77); forste gang den skos
skal han stiltiende kaste det forste stykke han hugger af hoven over hestens ryg, så bliver den siden
let at sko (Sjrelland; 78).
Er hesten svedig og forpustet trrekker bonden den
nogle gange i pandehåret for at beskytte den mod
forfangenhed o.a. sygdommme (1836; 79).
Ordsprog og talemåder om r0)jt og trivsel:
Hrevd (r0gt, pleje) g0r en god hest og ikke h0je
stalde ( o. 1560; 80); Peder Syv: god r0gt er hestens
halve foder; husbondens 0je feder hesten ; h0 går,
emter traver, havre springer; sviger du hesten i
hrekken (åben krybbe til h0] så sviger den dig i
brekken (beholder til penge]; et bygkorn kan tynge
hest en til jorden.
Hesten skal gå til krybben , ikke krybben til hesten;
fred og foder g0r foten god (o. 1700; 81). Som
vognmanden f0der hestene, således foder hestene
vognmanden (1735; 82).
Hestearbejde og spurvef0de passer ilde sammen
(83) ; man k0rer bedre med havren end med pisken
(84); krybben f0lger ikke hesten (85); man kan
klappe (krele) en hest fed (Slt,svig; 86).
Den bedste måde at fodre på er at tage en nrevefuld havre af krybben om morgenen og str0 hen
over hestene = give dem så megen havre, al de har
levnet om morgenen (87).
Hestens fejl er kun rytterens fejl ; en godt tilredet
hest er ikke andel end et sret indarbejdede vaner
(H. C. Branner; 88).
Om en der k0rte med magre heste sagde man i
Vendsyssel: du gi'r nok din hest skafthavre [pisken], og på Fyn: han solgte sin havre og k0bte
pisk for pengene (89).
Unge folk og gamle heste er gode at drive en gård
op med (87) ; man kan bedre undvrere et menneske
end en hest (89a).
Hesten reder sig selv, den trerer for det gode den
g0r (H. C. Andersen, lb og Lille Christine (1855) ;
en hest reder r0ven af koen, eller: hvor der går en
hest ind, der går der en ko ud (S0nderjylland ; 90) ;
fede heste g0r bonden fattig (91) ; mange hes te ,
folk og hunde · g0r snart herremand til bonde (Peder Syv 1688; 92); mange heste og hunde g0r mangen herremand til bonde (1779 ; 93).
LITTERATUR: (1) 410 1841 ,1; 75 27 ; (2) 178b
1,598; (3) 390 4, 358; 199b 48; (4) 409 1904,190;
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(5) 363 31f; (6) 132 9,1874,2; (7) 455 189; (8) 669b
104; (9) 29411; (10) 665 7; (11) 524b 71; (12) 153
1,118 ; (13) 623 2.3,1892-93,140 (Djurs!.); (14) 355
150f; (15) 400b 87; (16) 711h 198; (17) 199 43 sml.
604 220; (17a) 604 25; (18) 178c 128; (19) 452 83;
sml. 65 135; (20) 357108; (21) 759 1947,148; (22)
635 282; (23) 718 3, 19f; (24) 57 79; (25) 452 13;
(26) 133 2,1886,623; (27) 390 9,46; (28) 360 61;
(29) 655 106; (30) 122c 321; (31) 246 57; (32) 481 2,
163; (32a) 390d 99; (33) a 511 b 24f; b 511g 70; (34)
398 6,524; (35) 374145; (36) 374146/; (37) 697 5;
(38) 640 121; 574b 1, 1763,596; (39) 65 128; (40)
184 9.2,560 sml. 355 102; (41) 624 279f; (42) 198
1,171; 374 146; 633k 99f; (44) 707 31f; (45) 266
2,222f; (46) 390e 1,63; 259e 75f; (47) 266 2,237{;
(48) 390e 1,24fsml. 623 2.3,143; (49) 412134; (50)
470 37; (51) 713 12f; (52) 62 58; (53) 667 70; (54)
747 388; 549c 1,192; (55) 202 9,1939,198 (S0nderholm) ; (55a) 360; (56) 633 104; (57) 259/ 1,123 ;
(58) 715 172f; (59) 390e tb. 1,113f; (60) 355 115 ;
(64) 366c 60; (65) 131 1906/23:261(1912),798
(1927); 1906/30:273 (1923); (66) 366 190; (67) 131
1906/30:1048; 1906/23:294; (68) 239 209f; (69) 644
7,41; (70)363 34; (71) 644 7, 73; (72) 366 190; (73)
644 7,66f; 17c 48; 495 8; 769 8,1919,88; 363 150;
1311906/23:593; sml.13612,1945,45; (74) 711c 16;
366 191 ; (75) 1311906/23:2224; (76) 688c 55; 131
1906/23:1138 sml. 1906/23:2353 (1911); (77) 390e
9,40; (78) 644 7,41; 644 7,1887,41; (79) 135 2,160;
(80) 462 96; (81) 462 96,279; (82) 136 1938,28; (83)
462 281 ; (84) 451 1,12; (85) 656 26; (86) 178b
1,598 ; (87) 390c 40,65; (88) 82 72,74; (89) 722
9,118; 219 2,1929,184; (89a) 390 9,42; (90) 178b
2,239; (91) 451 1,214(1848); (92) 676 2,327; (93)
547b sml. 178c 171.
DRA::GTIGHED OG FOLJNG

Hoppen skulle til hingst ved nymåne, så kom f011et
godt i vrekst, og den skulle bedrekkes så tidligt, at
follet kom til krrefter f0r såtiden begyndte og kunne grresse hele sommeren (1). Blev den bedrekket i
nre mente man den gik lrengere drregtig end hvis
det skete i nyet (SFyn); ville man have et hingstf01
skulle hoppen til hingst i ny og når vinden var i vest
(o. 1640) (2); »vi! du have et hingst f01 så lad hoppen bespringe tre dage efter nymåne, men sker det
tre dage efter fuldmåne brerer den et hoppef01«
(3).
For at sikre, at den kom i fol , skulle man for bedrekningen skille e n arbejdsvogn i to dele , trrekke
hoppen igennem og atter samle for- og bagvognen
(4). En mand fik af en klog mand to stykker br0d
med istukne papirstrimler, en mal- og en kroghregte, dem skulle hoppen indgives, og hregterne blev
lagt på hver side af staldd0ren, som hoppen fortes
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igennem , hvorefter man slog hregte og malle sammen med en hammer (3). »Når man lader en hingst
til en hoppe, tag da en harekilling af moderens
bug, brrend den til pulver og giv hoppen det f0r du
lader hende til hingsten« (1678; 3). Ville en hoppe
ikke tage imod hingsten fik den nogle dage noget
af hingstens st0v i foderet (MSjrelland; 5).
»Vender hingsten når den springer hoppen hovedet tilh0jre og står af ved hendes h0jre side får hun
et hingstfol, står han af ved den venstre side får
hun et hoppefol« (5a). Ville man have et fol, der
lignede hingsten, skulle hoppen snuse til ham; så
hun den f0rst efter bedrekningen, kom det til at
ligne hende ; vendte hun imens hovedet imod solen, fik hun et blisset f01 (Salling; 6), imod et vindue: et glas0jet fol (0Fyn; 7), imod vinden:
hingstfol , fra vinden : hoppefol ; vendte en sort
hoppe imod en pige med r0d tr0je og hvidt halst0rklrede: et r0dblisset {01 (MSjrelland; 5); befandt en
kone med r0dt t0j sig i nrerheden: et r0dt f01 (Lemvigegnen, Djursland; 8); var et broget t0rklrede
bundet om hoppens hoved under bedrekningen fik
den et broget f01 (Vendsyssel) jf. 1. Mosebog
30,37-43; manden der holdt hoppen skulle have en
hat på hovedet hvis man 0nskede et hingstf01
(Mors, 9). Ber0rte man noget mens den blev bedrekket, fik f0llet mrerke deraf (10).
Når hoppen skulle rides hjem måtte manden ikke
svinge sig op fra dens fjermer (h0jre) side, så blev
den ikke ifol (SFyn ; 11), sml. nedenfor; for at sikre
drregtigheden stak man straks efter bedrekningen
en synål med tråd gennem halen eller et 0re, hvor
den skulle blive siddende (12). Hoppen skulle drives ud i en dam og sv0mme der eller have en spand
koldt vand slået i enden (11); på 0Lolland forlangte en mand , som fik sin hoppe bedrekket, at der
blev kastet en spand vand i enden på den; »det
ville min farbror ikke, men manden var påståelig,
og så hentede fa rbror en spand vand og så sit snit,
da hoppen drejede sig lidt, til at kyle det i hovedet
på manden ; han blev meget våd og vred og sagde,
at det var ingen nytte til ; men min farbror tr0stede
ham med, at det hjalp lige så godt som hvis hoppen
havde fået det« (13).
Hoppen går drregtig et år på nrer en måned, man
stilede efter at den kunne fole omkring 1. april ;
den måned blev kaldt »rrevens måned«, da skulle
den vrere drregtig, april hed også »den lange måned« (dagene blev lrengere) , man sagde, at hoppen
havde e lleve korte måneder og rreven den lange
måned ; i en dyrefabel sp0rger rreven et 0g, om den
helst vil gå med fol det stakkede år eller den lange
måned, og 0get valgte det stakkede år, mens rreven
kun er drregtig en måned (14).

En folhoppe måtte ikke sprendes for ligvognen eller deltage i en begravelse (15), så ville den abortere (Jylland, Fyn; 16), man fik uheld med follet
(17), det blev f0dt blindt (NFyn; 18), d0de f0r det
var ti dage gammelt (2). Var der en folhoppe for
ligvognen blev den sprendt fra , mens man tog kisten af vognen; man vendte den, så den fik mulen
mod liget og sprendte den atter for - elJers blev den
aldrig med f0l (Jylland 1795ff; 19) , sml. nedenfor.
En drregtig hoppes hale og manke måtte ikke beskreres, så blev f0llet slem til at tygge t0jrreb (20),
den fik et rottehalet f0l (2).
Blev en folhoppe brugt til ridning måtte den ikke
bestiges fra h0jre side, men man skulle springe af
den på h0jre side, ellers aborterede den, fik en
vanskelig f0dsel eller f0llet blev f0dt baglrens (21).
Var en hoppe ifol blevet sprendt for en vogn sammen med en anden hest måtte man ikke stige op i
eller springe af vognen til den side hoppen stod,
det skulle ske ved dens nrermer (venstre) side, ellers blev der en fejl ved f0llet (22); og den som steg
op i vognen måtte ikke lregge en hånd på f0lhoppens bagdel (7), man måtte ikke klatre op på f0lhoppen mellem de to heste (23). En hoppe måtte
ikke bestiges fra h0jre side, så blev den aldrig med
f0l (Fyn, Vordingborg; 24).
Var der en kat i vognen forsprendt en folhoppe
aborterede hoppen (MJylland ; 25); ligeså hvis man
kastede en brugt trreskovisk ben under den (Herningegnen ; 26).
K0rte man med et f0l0g for vognen måtte man
ikke slå på den, og et lres m0g måtte ikke klappes
glat med skovlen, ellers kunne det ikke fole (27a).
M0dte et forspand med hopper en gravid kvinde
kunne de ikke blive med fol (Odsherred; 27).
Varder en f0lhoppe i gården måtte man ikke 0delregge skaderederne, så fik det et utriveligt f0l
(Sjrelland, Lolland; 28).
lnden hoppen folede skulle den trrekkes gennem
en vognport, så blev follet en god k0rehest (Skals
NJylland; 29). Et f0l kunne »fodres af 0get« =
med megen fodring fremskyndede man f0dslen
(30). Når hoppen skulle fole blev den fort baglrens
ind i f0lbåsen (Mors; 31).
Man måtte ikke se efter follets k0n lige når det var
fodt, og fosterhinden måtte ikke fjernes fra båsen,
men skulle ligge og rådne i et hj0rne (7). I Vendsyssel forhindrede man , at hoppen åd »hammen«,
det syntes man var upassende for et så redelt dyr
(32).
Man mente, at fosteret levede af at patte på en lap
(hippomanes) og spyttede den ud såsnart hovedet
var ude af hoppen ; fandt man denne »f0lpatte« i
munden skulle den srettes bag en lregte i laden ; sad

lregten h0jt kom f0llet til at brere hovedet h0jt l0ftet, sattes patten ved en af de mellemste lregter
blev det en almindelig, og bag en af de nederste en
dansk hest (NJylland; 33).
Det er en alm. antagelse, at alle fot er »blindfodte«, sk0nt 0jnene holdes åbne kan det forst se fra
det niende d0gn (Falster o. 1850; 34).
F0llet måtte f0rst patte moderen efter at hun var
malket helt ren, og forinden skulle det have en
skefuld smeltet fedt (Vendsyssel; 9); blev det nyfodte f0l puttet gennem en sivpude (til stude) blev
det et godt trrekdyr, det gjordes endnu i 1880'erne
på Holstebroegnen (35).
Et fot måtte aldrig slås over lrenderne, så blev det
som voksen slem til at sparke (36), og f0rste gang
det blev lukket ud skulle det gå hen over en kniv
eller andet af stål (11), for det åd grres have lidt
smeltet sm0r på en knivspids (VJylland; 37).
Det kunne vrere svrert at vrenne et fol fra moderen.
Man skulle tage det fra hende tre dage for månens
aftagende, et d0gn holde det fra moderen, derefter
lade det die sig bugen fuld og så fjerne det helt
(1678; 3); det skulle tages fra den ugedag juleaften
faldt på (Vordingborgegnen; 38).
LITTERATUR: (1) 390 9,12; 330 79; 242b 106;
(2) 390e tb. 1,93; (3) 69138f; (4) 688c 55; 390e tb.
1,93; 200 1937,50; (5) 279 218; (5a) 644 4, 57; 330
79f; (6) 390 9,12; (7) 390e tb.1,114f; (8) 131 1906/
23:2044 (1925),2422(1927); (9) 633 104; (10) 390
8,332; (11) 644 4,56f; (12) 390/2,22; (13) 1311906I
30:789 (1921); (14) 390 6,269; (15) 363 34; (16) 390
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tb.1,115 ; 390 9,12; 644 7, 67; (23) 131 1906/
23:2708; (24) 1311906/23:495; 219 5,1932,15; (25)
131 1906/23:1797 (1885); 390e tb.1,92; (26) 360g 4,
461 ; (27) 390 6,262; 131 1906/23:2224 (1936) ; 3900
116 (Durup s.); (27a) 1311906/23:333; (28) 644 8,
156; 363 34; (29) 131 1906/23:1726; (30) 390 6,262;
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172 l , 235; (33) 131 1906/23:2421 (1870); (34) 242b
106; 644 5 ,58; (35) 662 1, 30; (36) 366c 61; (37)
390e tb. 1,112; (38) 131 1906/42:593 (1933).
DIVERSE OVERTRO

Når man k0rte til begravelse måtte deres baler ikke vrere bundet op (1). Ligkusken mente, at det for
hestene var langt mere anstrengende at trrekke de
d0de end de levende; »de trrekker altid svrer strerkt
for ligvognen og kommer meget lettere end ellers
til at svede, aldrig h0rer man dem skronske eller
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Når der k0res efter jordemoder ved heste, om det
er på h0je tid eller om de kan tage den med ro; »en
mand der var vant til turen sagde, at han altid når
han var kommet til vogns kunne se på dem, om det
hastede eller ikke« (5). Da en jordemoder blev
hentet fra Vindum til en barselkone i Mammen
sagde hun »vi kommer ikke betids nok , det kan jeg
se på hestene«; de var dorske undervejs, og det var
også for sent. Manden kunne k0re hestene så hårdt
han ville, de tog ingen skade af det, og gamle folk i
Horns herred mente der var straf for at k0re langsomt til jordemoderen. Når hun kom til stedet
kunne hun se, om det blev en vanskelig fodsel, så
rystede hestene ; hang de med hovederne ville enten moder eller barn d0, men holdt de dem oprejst
varder ingen fare; glemte manden i skyndingen at
vende vognen f0r han kom ud med jordemoderen,
havde hestene selv s0rget for det (6).

Jeg kender manden der k0rer og ser mig selv siddende ved siden af ham. Ligeledes kender jeg de
fleste i f0lget og kan uden vanskelighed slutte mig
til, hvem den d0de er. Da ligtoget var kommet
forbi lod hesten sig let lede på vejen, og jeg kom
hjem uden videre hrendelse.
Nogle dage efter m0dte manden, som k0rte vognen , op i prrestegården og meldte sin kones d0d.
Han bad mig tale i hjemmet og derefter k0re med
til kirken. Da alt var ordnet og man begyndte at
stige til vogns gik jeg afsides for om muligt at hindre, at jeg kom til at sidde netop ved siden af manden, men nej - manden kom selv hen til mig og
sagde »herr pastor, der er nok ingen anden tom
plads end ved siden af mig«. Til min store forundring kom toget således til at bevrege sig aldeles i
samme orden som jeg nogle aftener i forvejen havde set det (8).
Nytårsnat fik hestene mrele og talte som mennesker. En kusk lagde sig i stalden for at h0re, hvad
de snakkede om, og de sagde bl.a.: »nu i morgen,
når han skal ud og k0re« - »ja, ham med pisken« »så skal vi rigtig g0re ham hovedet kruset!«
(VS jrelland; 9). En bondemand h0rte en af dem
sige: »jeg og du og du og jeg, vi bringer i år vor
bonde til ro« og så nikkede den. Det varede ikke
lrenge f0r han blev syg, og han d0de inden året var
gået (10).
På udturen er hestene modfaldne, b0jer hovedet
og siger »vi hjrelper hverandre, vi hjrelper hverandre!«, men hjemad l0fter de hovedet og siger »enhver s0rger for sig!« (11).

Det var en alm. tro, at heste er synske. Kom man
k0rende og de pludselig uden synlig årsag standsede, snårede (en bestemt lyd) , vrinskede og spidsede 0ren, blev stredige og ikke ville fortsrette, sk0nt
de blev pisket, var det, fordi de kunne se noget
overnaturligt: en genganger, et ligtog, etc. Kiggede man under bugen på en af hestene, mellem dens
0ren eller l0ftede man hovedt0jet og kiggede gennem det , kunne man også få 0je på det (7).
Da hertugen en augustdag 1848 ville k0re ud af
Augustenborg slotspark vregrede hestene sig ved at
passere den, man fors0gte det igen og de stejlede
foran porten, man måtte k0re ud ved kirkefl0jen ;
»hestene må have set noget, som kusken og hertugen ikke kunne se« (7a).
En prrest fortreller: Jeg kom sent om aftenen ridende hjem til Uldum ved Vejle. Pludselig bliver hesten forskrrekket og sretter med et voldsomt spring
over gr0ften, snurrer rundt, pruster og sn0fter. Jeg
tvinge r den tilbage over gr0ften, men det gentager
sig. Idet jeg nu klapper dyrets hals får jeg 0je på en
ligskare, der langsomt bevreger sig frem ad vejen.

Man må aldrig springe af en hest til den »forkerte«
side , dvs. til h0jre, så bliver den ridestredig, men
det kan afvrerges ved at spytte over hesten (NSjrelland ; 2).
Når der er sprendt for til en k0retur skal man gå
hen foran hestene, med pisken slå et kort på jorden og spytte tre gange, så sker der ingen uheld på
turen; forste gang selen lregges på en plag skal man
udenfor stalden stille den med mulen mod vinden
og sm0ge selen over dens hoved (SFyn; 12). Når
en ung hest f0rste gang skal lrere at trrekke, slår
man kors over hovedet på den, så sker der ingen
ulykker (Grrested; 13).
Når man h0rer op med at pl0je eller harve trrekkes
ploven l0s i furen og harven stilles på h0jkant, ellers kan hestene ikke hvile sig (14). Sprendes de fra
på marken skal selet0jet lregges, så vinden ikke
kan blrese igennem det , ellers får de bugvrid
(SFyn; 12); og man skal begynde med skaglerne på
h0jre side (Falster; 15). Selet0jet må ikke blive
liggende , og når hestene er sprendt fra vognen, skal
hamlen skilles fra den ; står et h0stlres i laden nat-

give lyd fra sig for en ligvogn« (Vendsyssel; 2).
Heste der trak en vogn med tig kunne få ligfald
(apopleksi), så sprendte bonden dem fra ved kirkegården og drejede dem, så de stod med hovederne
mod kisten , vendte dem lidt efter igen og sprendte
dem for vognen (Mors; 3).
Hestene blev sprendt fra og f0rt over til kisten,
hvor man lod dem snuse tildens hovedende (Thy),
de skulle se, hvem de havde k0rt med (0Fyn);
blev det ikke gjort, kom hestene snart igen for en
ligvogn (SSlesvig; 32). L0b hestene l0bsk med en
ligvogn havde den d0de vrere en heks (4), sml. s.
33, 45.
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