
ten over l0snes lressetrreet, ellers får hestene ingen 
hvile , hekse forvolder at de bliver ved med at trrek
ke hele natten (16). En gårdejer i Gislinge Odsher
red så helst, at hestene rystede sig når selet0jet var 
taget af dem og de skulle på stald , »det varlige så 
godt som en halv skreppe havre« (17). 

En mare er et overnaturligt, oftest kvindeligt v~
sen, der om natten plager dyr og mennesker. Hun 
red hestene i stalden, så de om morgenen stod sve
dige og trrette, og morede sig ofte med at filtre 
manken eller flette den ( evt. med strå) til en mare

lok, marehank, mareknude (1798ff; 18). Den kun
ne ikke l0ses af mennesker (19); hvis man fors0gte 
det d0de hesten (VS jrelland; 2), så ville der ske en 
ulykke (20) ; »de er umulige at rede ud fordi de er 
flettet bag fra og skal redes ud fra den ende af 
mankehårene, som sidder fast på dyrets hals« (21). 
Maren red ikke hopper, kun vallaker, »vi kunne 
kremme manken meget omhyggeligt, om morgen
en var den sammenfiltret i de mest forunderlige 
fletninger« (22), »det var rigtige fletninger, gjort 
n0jagtigt og akkurat , afbrudt af sammensnoninger, 
som ikke var lavet prent, og forneden omviklet 
med hår, det tog lang tid at få manken redt op« 
(23). I hestestalden på Marsvinslund MJylland fin
des et staldrum, hvor hestens manke stadig bliver 
flettet om natten, dog ikke så meget nu som tidli
gere. Ligegyldigt hvilken hest der kom i båsen, 
manken blev altid flettet. Ejeren satte vagt med en 
lygte i stalden , men manken blev usynlig flettet 
efter et par timers forl0b (1885; 24). 
På en gård i Rageb01 S0nderjylland vågnede alle 
en morgen ved et voldsomt spektakel fra hestestal
den. Da de kom derover stod hestene prent i deres 
båse undtagen en, som var helt vild med fråde om 
munden - den sprang rundt, sparkede og rullede 
sig. Bonden fik 0je på en sammenfiltret hårdusk i 
manken, hentede en spand iskoldt vand og smed 
det over dyret. Da opl0stes dusken og blev til en 
n0gen kvinde, der gled ned fra hesten og forsvandt 
(25). 
En mand havde et f010g, som maren red hver nat, 
og han fik af en klog mand det råd at kaste en 
spandfuld vand på hesten og så hurtigt trende lyg
ten. Han gjorde det, og straks stod der en splitter
n0gen karl foran barn, han bad om noget t0j og 
takkede fordi han ikke lrengere skulle vrere mare. I 
en gård på Bornholm fandt en karl om morgenen , 
da han kom ud i stalden, nabokonen ligge og spjret
te i grebningen med ben ene op over nakken; et 
andet sted skar manden to fletninger af en marere
det hest og hrengte dem på hakkelsesmaskinens 
kniv - om morgenen, da han kom ud i loen, lå en 
nabokone flrekket nedenfor maskinen (26). 

Skar man manken af og anbragte den på en skille
vreg eller i et trre n0jedes maren med at flette den 
der. Som modtrolddom skulle tordensten (flint0k
ser), stjålne teglsten, sten med et hul i eller synåle 
hrenges over hestenes bagdel (27). 
Marelokker betyder lykke og gemmes godt (1734; 
28). 

En gravid kvinde (og unge piger) kunne »omgå 
naturens orden og befri sig fra f0dselssmerter«: 
hun tog en »horseham« - f01lets fosterhinde -
sprendte den en torsdag aften ved fuldmåne ud 
mellem tre stokke og kr0b tre gange n0gen under 
eller igennem den; hun ville da f0de lige så Jet og 
smertefrit som hoppen, men barnet blev siden en 
varulv, hvis det var en dreng, og et pigebarn blev 
forvandlet til en mare. Denne tro og praksis synes 
at have vreret srerlig udbredt på Sjrelland og 0erne 
syd for (1820ff; 29). Det skulle foretages »ret om«, 
gjordes det avet om blev barnet en tvetulle med tre 
ben (NS jrelland; 30). 
Hun kunne i samme hensigt krybe gennem benra
den af en hest (31). Tre unge piger fra Svinninge 
Odsherred aftalte at de ville krybe under en horse
ham, de havde skaffet sig på et afsides sted udenfor 
byen. Men en mand opdagede, hvad de var i frerd 
med, og netop som de skulle til at krybe under 
hammen kom han med sin pisk og drev dem tilbage 
til byen. En anden mand så, at nogle piger ville 
krybe under en horsebam i en mose; da de fik 0je 
på ham, sprang de rasende på ham, men han slap 
fra dem på en hest (32). Christian J0rgensen i 
Nordlunde VLolland fortalte sin familie, at fade
ren i Torrig skov havde set en ung pige g0re fors0g 
på at blive forl0st på denne måde, og det forhin
drede han (33). 
Kr0b en kvinde gennem en f0lham kunne hun have 
samleje uden at blive gravid (0M0n) ; var man ble
vet forhekset kunne man befri sig ved at krybe 
n0gen gennem en f0lham (0Fyn ; 34); den som 
kr0b gennem hammen blev synsk (Vendsyssel; 
35). 

Når en hest og speciell en f0lhoppe d0de blev dens 
»horseben« (brekkenben) opbevaret til brug når 
greslingerne var udruget; blev de fort igennem det 
tog rreven og rovfugle dem ikke, for i deres 0jne så 
de frygtindgydende store ud (36). 
Sp0gelser kunne ikke skade det 0g, som endnu 
ikke havde vreret til hingst (37); hingste var ikke 
udsat for heksenes efterstrrebelser (Bornholm; 
38) ; »på en hingst, der aldrig har vreret redet af en 
kvinde, kan man ride mod det vrerste troldt0j uden 
nogen fare« (39). 
En vrinsk hest måtte ikke stå på marken Sankt 
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Hans aften, så red hekse på den (Kertemindeeg
nen; 40); denne aften str0ede man i Vendsyssel 
aske fra arnestedet juleaften på hestenes ryg for at 
beskytte dem mod trolddom (41); juleaften lagdes 
alle br0dskorper til side, dem skulle hestene have 
at rede f0rste gang de blev sprendt for ploven, så 
kunne de ikke forhekses (Lolland ; 42); skrev man 
juleaften et kors på alle d0re med kridt og bandt 
håndtagene fast med en ugildet hests halehår kun
ne intet troldt0j komme ind (Bornholm; 23). Et 
hvidl0g bundet på manken, en s0lvknap til halen 
holdt trolddom borte ( 43). 
Til en stredig hest skal laves en t0mme af ulve
skind, »så bliver den så from som et lam« (44), 
»hreng ulvens store tand om halsen, så l0ber den 
vel og bliver ikke let trret« (45). 

Lader en hest sig ikke styre med et almindeligt 
bidsel skal det smedes af kirkegårdsjern, »så kan 
man holde den« (46). Årelades en hest Birgittes
dag 1/2 l0ber den ikke l0bsk eller får kuller (1734; 
47) ; på det sted, hvor man ser årets förste svale 
flyve op, findes i jorden en kulpind, srettes den i 
enden af vognstangen kan hestene aldrig l0be 
l0bsk (48). 
L0bske heste kunne standses med trolddom ( 49). 
Man skulle anskaffe sig et d0dningehoved, en 
splint og et s0m fra en ligkiste og vifte med disse 
ting efter hestene, mens man sagde: »Gud styrer 
manden, manden styrer hestene og kan han ikke, 
så kan fanden«; så stod de stille og rystede over 
hele kroppen (Sams0; 50). Man stillede·sig, så man 
så hestene imellem 0rene, og sagde: »Gud styrer 
mand, fanden styrer heste«; »ordene skal, undta
gen i yderste fare, siges meget langsomt, ellers 
standser hestene for hurtigt, hvad de skal have me
get ondt af« (51). 
Et par l0bske heste fo'r i vildt forspring hen over 
marken. Mens andre folk 10b efter dem, gik en 
klog mand hen til hegnet , skar nogle pinde og lag
de dem i mrerkelige figurer. Pludselig drejede he
stene af og galoperede imod ham ; da de var kom
met derhen slog de alle otte ben i jorden og stod 
bomstille. Når et par heste standses på denne måde 
skal de helst årelades med det samme for at de kan 
komme af med noget af det hede, ophidsede blod 
(Fyn; 52). Det gjaldt om at stille sig sådan, at man 
kunne se himlen nedenunder hestene, og »det var 
jo tit meget vanskeligt« (Mors; 53). 

Ridesporer må ikke lregges på et bord eller andet
steds, hvor der handles med surt br0d ; hvis rytte
ren stikker hesten, bulner såret ud og heles lang
somt (1734); har en hestepude ligget på den for
kerte side, må man spytte tre gange på den, för den 
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igen lregges på hesten, ellers kan den få ange 

(trangbrystighed) (54). 
»At g0re en hest halt. Tag tre s0m af en gammel 
hestesko og et s0m af en opgravet ligkiste, slå dette 
s0m midt imellem de tre i en hests hovslag i jorden 
i fandens navn« (jysk cyprianus; 55); man opleder 
et tydeligt spor og slår et ligkistes0m ned der, hvor 
strålen har efterladt et spor, hesten bliver da straks 
lam (Sams0; 50); fandt man spor af en hestesko, 
hvori der manglede et s0m, og slog et s0m ned 
hvor det manglede, blev hes ten halt (Thy; 56); 
kom en uven k0rende kunne man g0re hans hest 
lam ved at stikke et hesteskos0m i det hul hagen på 
hestens sko efterlod, og samtidig sige nogle trylle
ord (Fyn ; 52). Trådte en hest i det hu! man danne
de ved at dreje sin st0vlehrel, brrekkede den benet 
(54). 
Man skulle spytte foran sig för man gik over et 
sted, hvor en hest trimlede sig, ellers risikerede 
man at få stive lem mer (57); gik man over et så
dant hestevrelte fik man smerter et eller andet sted 
på kroppen (V og MSjrelland; 58), eller et »byg
korn« i 0jet (Lres0; 59). 
En barselkvinde måtte ikke gå hvor der var hov
spor, så blev hun forfulgt af uheld ; skete det hun 
kom til at trrede i et skulle han ved d0ren passere 
en skuffe med gl0der (NSjrelland o. 1860; 60), gik 
gravid kvinde over hestefråde fik barnet tr0ske = 
en lidelse i mundhulen (61). Man kunne blive syg 
af at gå hen over en frisk hesteprere på marken 
(62). 
Der findes vand hvor et toårigt f0l trimler sig (63). 

F0r en dreng d0bes skal han srettes op på en hest 
uden sadel, så får han som voksen held med husdy
rene (64). Alle en bondes b0rn i Br0derup SSjrel
land blev efter dåben og för de kom ind i stuen f0rt 
ud i stalden og sat op at ride på en af hestene, så 
ville de blive jordejere og komme til at holde af 
heste (65). Efter dåbsgildet skulle barnet, hvis det 
var en dreng, op og ride. »Man l0ste den gamle 
trrekhest og forte den hen foran d0ren ... 'Kom så, 
Jens!' kaldte mor, og min far bar den Lille nyd0bte 
ud, satte ham op på ryggen af hesten og holdt ham 
fast der, mens Kirsten trak hesten et par gange 
rundt i gården, og gresterne kom ud og så til« 
(Kyndby Hornsh. 1824; 65a). På Prrest0egnen 
brugte man o. 1880 at lade b0rn i dåbst0j ride på 
de heste , som skulle trrekke vognen til kirken; var 
det en pige red hun på en hest, en dreng på to 
heste, så ville de aldrig blive bange for heste; dren
gen fik to heste at ride på, fordi han siden k0rte 
med to heste (66); barnet kom op at ride på en af 
hestene for vognen, så blev det en god rytter og 
holdt mere af at ride end at k0re (MSjrelland ; 67). 



En veteran fra 1864 fortalte, at han blev sat på 
ryggen af den hest, <ler stod sprendt for vognen til 
kirken, det vrernede barnet mod alt ondt senere i 
livet , og »det var nok derfor jeg kom helskindet 
hjem fra krigen« (68). For at barnet kunne blive 
trofast skulle det f0rste det ber0rte vrere en hest 
eller en hund (Kalvehave; 69), sml. bd. 2 s. 65. 

Er bidslet smedet af den lrenke en tyv blev hrengt i 
bliver hesten modig og kan srelges til en h0jere pris 
(1734; 70). 
Når en hest skulle srelges slog konen den med sit 
forklrede, idet den blev trukket ud af gården, for at 
få den heldigt solgt (Gierslev NVSjrelland; 71); i 
samme hensigt tog man et langt hår fra hestens 
bale og bandt det om dens hals (Voel 0Jylland; 
72). Man kunne se, om den ville blive solgt eller 
ikke: satte den h0jre hov forst over d0rtrinet blev 
den solgt (Vejleegnen 1854ff); idet man red ud af 
gården til et marked skulle man lregge mrerke til 
hestens 0ren: vendte de fremad blev den solgt , 
men ikke hvis den lagde 0rene tilbage (1774ff; 
Fyn, NVSjrelland; 73). 
»Jeg har handlet en del med heste og aldrig k0bt en 
uden at få grimen med, selv om den var nok så 

billig, for jeg vidste, var grimen ikke med i k0bet 
fik jeg aldrig andet end uheld med dyret og tjente 
ikke en r0d 0re på det; nej, ingen slår en handel af 
med mig uden at jeg får grimen hesten har på med, 
og jeg har tit k0bt en ny grime til manden, jeg 
k0bte en hest af« (Snejbjerg MJylland; 74). 
F0r en k0bt hest blev redet over byskellet og hjem 
skulle man binde sin pengepung i dens manke, for 
havde den båret s0lv mens den passerede skellet 
kunne den ikke forhekses (SFyn; 75); heller ikke 
hvis man efter hjemkomsten satte en fil i den ene 
ende af krybben og et knivsblad i den anden 
(Bornholm; 23), sml. s. 37. 

Skrerer man halen af en parret hoppe får f0llet 
ingen hale eller manke (Odense); har en hest vreret 
rumpet op og rumpen l0ses ned igen, skal man 
spytte på den bagefter; når smeden har skoet en 
hest spytter han i hoven for han slipper den (Gu
dum) (76). 
Hestene for brudevognen skulle trave hele vejen til 
kirken for at regteskabet kunne blive lykkeligt; ved 
et bryllup i S0nderjylland 1915 blev vognen af en 
eller anden grund opholdt undervejs, og alle mente 
det var grunden til , at konen d0de i barselseng. 

( ,,,,. _,,,,_ 

Tegning af 

Frants Henningsen 

til digtet 

»Dragonhesten«. 

Bi/leder af danske 

Kunstnere, 1889. 

,t t,... . 

1\. ·;v. 

35 



Hvis der ikke på to gärde i Slesvig fandtes en hvid
skimlet hest ville de brrende ; da hes ten engang d0-
de blev der straks k0bt en anden, ejeren turde ikke 
lade vrere (77). På en gård i Rylskov sögn skulle 
der altid vrere sorte heste, fordi heste med anden 
farve l0b l0bsk, »dette blev overholdt indtil for få 

år siden« (1936; 78). 
Iflg. en dyrlrege i Odsherred var det der en udbredt 
tro , at når manden på gården d0de, mistede man 
kort efter også en hest. En enke sagde til dyrlregen, 
at den bedste hest var d0d, og »jeg havde dog al
drig trenkt , at Krresjan ville vrere så streng ved os« 
(79), sml. s. 37. 

Muger man i stalden julemorgen skal den bedste 
hest d0 for året er omme (S0Jylland; 80). Anden 
juledag og anden påskedag må man ikke sy, så 
bliver hestene halte (1836; 81). Endeskiven af jule
aftensbr0det gemmes og gives hestene f0r forårsar
bejdet begynder, så trretter det dem ikke og er 
snarere mere fede når det slutter (Bog0; 81a). 
F0r karlen tog i marken for at så h0r, gav en gam
mel kone ham et krus 01, en rest af det skulle han 
hrelde over hestenes hoved, så ville h0rren komme 
bedre i vrekst (0S jrelland; 82). Når manden om 
foråret forste gang kom hjem fra marken skulle 
konen have fejet huset , fejeskarnet kastede hun 
for hestene, så de gik hen over det; på den måde 
var gården vrernet mod rotter og mus (Fredericia
egnen; 83). Det gav held med hestene at grave 
nogle af deres manke- eller halehår ned under stal
dens brolregning ; da stenbroen på en gård blev lagt 
om, fandt man sådanne hår og nedrammede prele 
under den (Fyn; 84). 
Hesten er et urent dyr, og derfor bringer det uheld 
at have heste omb9rd på et skib (85). 
Hjertet af et f0l vrerner huset mod ildebrand (Als, 
Sundeved ; 86). 
Ser man en hvid hest skal man danse tre gange 
rundt der hvor man står, så får man lykke (Flens
borg; 87). 
At fordrive s0vnen fra dovne piger: hestest0v, 
småtskårne hestehår og »fordaris« kastes i sengen 
og på den n0gne krop ; sved fra hest ens strube 
blandet i 01 og givet en kvinde får hende til at elske 
en (vestjysk cyprianus ; 88). 
»At drankere skal få lede ved brrendevin: giv ham 
en snaps hvori er kommet hingstens sred, det er 
pr0vet med held« (89). 
Hikke oph0rer når man trenker på en hest (Slesvig; 
90). 

LITTERATUR: (1) 390 9, 12; (2) 366 189f; (3) 
461 324; (3a) 390e 4,92; 131 1906/43:1118,3353 
(1944); 390e tb. 1,113; (4) 360f7,406; (5) 199b 48 
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V ARSLER, SPÅOOMME 

Det varslede uheld at hestene ikke ville ind i stal
den (1). Var hestene om natten meget urolige, 
skulle e t menneske i gården snart d0 (VJylland ; 2) ; 
sloges de i stalden ville de snart blive sprendt for en 
ligvogn (Jylland 1857ff; 3). 
H0rte man om natten en hest l0be over gårdsplad
sen, varslede det d0d for en patient (4) ; en som
mermorgen h0rte man et fl'll vrinske ved en gård i 
01semagle, og kort efter d0de en yngre kvinde på 



gården (5); mistede man gårdens bedste hest skulle 
ejeren snart d0 (Sevel VJylland ; 6), sml. s. 36; 
kom en hest ind i haven , bet0d det ulykke for fami
lien (Vamdrup; 7); »engang min s0ster var på be
s0g 10b nogle plagge ind i haven, og fire måneder 
efter d0de hun, vi oplevede det tilfa:lde to gange 
samme år« (Fr0rup 0Fyn ; 10). 
Juleaften så man i stalden efter, om hestene holdt 
hovedet h0jt, det bet0d lykke for gården; men 
hang de med hovedet , kom de nreste år til at trrek
ke en ligvogn (Slesvig; 11). 

Stod hestene og rystede sig i stalden eller i selet0jet 
ville de inden lrenge blive sprendt for en ligvogn 
(1860ff; 12). Rystede de sig, når de med ligvognen 
kom hjem fra kirkegården, skulle en anden i huset 
snart d0 og de samme hes te trrekke vognen. 
»Min reldste s0ster tjente 1817 i Avlum. En s0n på 
23 år d0de i januar. Da ligf0lget kom hjem holdt 
S0ren Blaabjerg, som selv k0rte sin s0n til kirke
gården, med ligvognen udenfor k0kkenvinduet. 
Såsnart hestene stod stille begyndte de at ryste sig 
så selet0jet raslede om dem. Det kunne de h0re 
inde i k0kkenet, og kogekonen og min s0ster kig
gede ud. Kogekonen så straks det var S0rens egne 
heste og sagde: 'det er ikke den sidste begravelse 
du kommer til her, for nu ved jeg, al der snart skal 
d0 en til, det har ikke fejlet aJJe de år jeg var 
kogekone, men jeg har aldrig set nogen heste ryste 
sig så meget som S0rens g0r det, kan det vrere ham 
selv der skal d0?' Hen i februar blev både S0ren 
Blaabjerg og hans kone syge, 24. marts d0de de 
begge, og hestene kom til at k0re dem til deres 
grav« (13); sml. s. 32. 
Når en mand eller kone blev begravet og hestene 
Irak tungt for ligvognen sagde man , at det nok 
varede lrenge f0r der kom nogen i stedet for den 
d0de ; men trak de let ville den efterlevende snart 
gifte sig igen (Vendsyssel; 14). 
Er prresten hentet til en syg, og hestene står med 
muleme mod jorden foran patientens d0r, skal han 
snart d0 (Mors o. 1800; 15). 

Det er et ondt varsel hvis hestene g0der sig samti
dig foran bryllupsvognen på vej til kirken (16); når 
brudetoget kom tilbage, så man efter, om brudens 
eller brudgommens heste rystede sig - var det bru
dens, skulle hun f0rst d0 og vice versa (SVSjrel
land ; 17). 
Nytårsaften tog man gl0derne ud og klappede · 
askedyngen glat, fandt man nreste morgen spor af 
en hestesko i den, varslede det d0d (18). 
Sml. s. 32, helhesten s. 44. 
Når heste og s0m blev dyre mente man det trak op 
til krig (19). 

Det er et godt varsel: at m0de et par r0dblissede 
hes te e ller en hest med bidsel (S0nderjylland; 20), 
undervejs til arbejdet at m0de el par brune heste 
(NSjrelland; 21), for fiskere at m0de en hest når de 
går til havet, så får de god fangst (Vendsyssel, 
NSjrelland; 22); det er et godt forårsvarsel, at et f01 
kommer hen imod en (23). Vender det f0rste f01 
man m0der bagen til , går ens 0nsker ikke i opfyl
delse , men vender det hovedet til, betyder det lyk
ke (Bornholm; 24). 
Har man om foråret set et f01 på grres, må der 
soves middagss0vn (25). 
Sml. s. 21. 

Vrelter hestene sig tit på jorden e ller gnider ryggen 
mod tra:er og sten, kan der ventes regn (1648; 26) ; 
der kommer regnvejr, hvis de gnider sig mod kryb
ber og hrekke (27), gnubber hinanden, ryster hove
det, med oprejst hoved trrekker vejret gennem nre
seborene (1804; 28), strrekker hals (29), skraber i 
jorden eller stenbroen (30), plages af fluer og 
bremser (31). 
Imod stormvejr plejer hestene at brenge med hove
det og blive helt modl0se, de gnider sig meget mod 
spiltovet, rejser hovedet og fnyser (1801; 32). 
Trimler de sig, kommer enten bl.est eller regn (33), 
nikker de uafbrudt og snapper efter luft kan ventes 
torden (34). 

Dr0m om heste betyder: lykke (til s0s: storm), 
vr0vl med tyeodet, man kommer snart ud at rejse 
(35); dr0m om ustyrlige heste: uheld til s0s (36); 
om sorte heste: d0dsfald i familien (37). Dr0mmer 
man om ildebrand, vil man snart se 10bske heste 
(NSjrelland; 38). 
Sibylle spåede: mod verdens ende kan man fange 
torsk i Torsted og k0re med vogne uden heste (39); 
i en skaderede ved Hammel eller af duereg udruges 
tre brogede f01 , og så står der et blodigt slag (40). I 
den sidste kamp vader en hvid hest i blod op til 
koderne ( 41). 
Engang f0des et hvidt f01 med r0dt hoved og r0d 
hale, da kommer Holger Danske tilbage, og det 
skal vrere hans hest; der f0des et hvidt f01 med r0de 
ben, og det kommer til at vade i blod så langt op 
benene er r0de ( 42); et sådant f01 blev f0dt på 
Frederiksborg stutteri, men straks aflivet; hvor en 
maod tjente på Bornholm havde en 0strigsk hoppe 
f0dt et sådant f01, det blev om morgenen fundet 
d0d i stalden (43). 
F0r verden forgår f0des et r0dt f01 med hvide »sok
ker«; i den sidste krig flyder der så meget blod, at 
f011ets sokker bliver r0de ( 44) ; der skal f0des et 
r0dt f01 med hvide sokker op til kna:ene, der står et 
stort slag ved Kregme, anf0reren for attenårige 
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