
drenge rider på hesten og der flyder blod, så dens 

sokker farves r0de ; »det te fol er f0dt mens der var 

stutteri (på Hiller0dsho lm], men det blev slået 
ihjel« ( 45). 

Når der ikke er flere hvide e ller skimlede heste i 

Gram sogn, kommer en stor ildebrand - det gik i 

opfyldelse 1862 (46). 

Da Christian X red over grresen ved genforeningen 

var det på en hvid hest for at opfylde en spådom, at 

det gamle danske land ville blive genvundet af en 

kon ge på en hvid hest; sml. s. 47. 

LITTERATUR: (1) 390e tb. 1, 95; (2) 390e tb. 

4,208; 1311906/23:2592 (1909) , 2707, 3010 (1857), 

3335 (1931); (4) 390e tb. 3, 175 ; (5) 131 1906/23: 

222 (1934); (6) 131 1906/23:2476; (7) 131 1930/ 

5:2671; (10) 131 1930/5: 1123 (1924); (11) 456 226; 

(12) 688c 82; 390 6, 285,289; 390e tb. 3,175; 131 

1906/23: 1963 (1911) , 2421 (1870); (13) 131 19061 

23:2482 (1919); (14) 390e tb . 3,175; (15) 360; (16) 

623 2.1,56; (17) 131 1906/43:441 (1908); (18) 178b 

2, 708; (19) 271 1928,21; (20) 681 5, 78; (21) 711c 

90; (22) 172 2, 34; 201 1920,93; (23) 390 9,54; (24) 

638 109; (25) 390e tb. 1,39; (26) 748 215; (27) 73 3, 

1858, 185; (28) 144 2.1,397; (29) 170 8; (30) 219 9, 

26; 130a 1954, 156; (32) 762 3; (33) 644 7, 94; (34) 

652 38; 366c 61; 1311930/5:844; 1906/23:2234; 491 

29/8 1944 ; (35) 131 1906/23:3092; 7llc 90; 681, 

2,110; (36) 390e tb. 3, 157; (37) 131 1906/23:1022 

(1911); (38) 366 397; (39) 390g 2,236; 390 8,384; 

(40) 390 3, 326f og 8,383; (41) 390 8,386; (42) 390 

6,234 og 8,384; 200 1944,67; 7llb 25, 39; (43) 131 

1906/23:4 (1916); (44) 366c 240; (45) 711b 102f; 

711c 183; (46) 681 1,46. 

HESTESKOEN 

Der er i Norden fundet bidsler og stigb0jler, men 

endnu ingen sporer og hestesko fra tidlig jernalder. 

De reldste kendte hestesko blev fundet bl.a. ved 

udgravninger af Hedeby og Brovold på Als og 

stammer fra o. 1000-1200. F0rst fra o. 1500 be

gyndte b0nderne at forsyne deres heste med sko, 

og endnu o. 1800 gik alle hestene på Lres0 ude hele 

året uden sko ( 1). Hestesko er i 1600-t ff afbildet 

på mange smedelavs segt (2); smeden lavede s0m

mene af gamle hestesko (3). 

I et sagn om Palne Jreger (Palnatoke) henter han 

hver nytårsnat tre hestesko hos smede på Fyn og 

lregger tre af guld i stedet; men hvor han ikke fin

der dem, flytter han ambolten op på kirketårnet 

(4). En nat kong Volmer red gennem en bonde

gård på Roneklint ved Prrest0, tabte hesten en sko; 

bonden fandt den nreste morgen og s0mmede den 

på e n bjrelke over porten, den folgende nat kom 

kongen tilbage, hentede skoen og gav bonden en 
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dukat (sml. s. 43). På halv0en Oringe ved Vording
borg ligger ved et kildevreld nogle sten med mrer

ker af hestesko, her plejede kong Valdemar at van

de sine heste (1819; 5). Klintekongen på M0n skul

le hver nytårsnat have ni nyslåede hestesko (6). 

Det var og er en alm. tro, at fundet af en hestesko 

bringer lykke; i nutiden bruges hesteskoen som et 

lykkens symbol og afbildes, ofte sammen med en 

firkl0ver, på lyk0nsknings- og nytårskort , bryllups

sange, dåbskjoler, i guld som smykkevedhreng, 

forkromet som d0rhammer, brevpresser, k0lerde

koration osv.; en hestesko er emblem for Husligt 

Arbejder Forbund. 

Skal man ud i et vigtigt rerinde, er det godt at finde 

noget af stål, f.eks. en hestesko (7); finder man en 

he lligaften en hestesko, ska l man gemme den godt, 

for den giver held; ligger den på vejen således, at 

forsiden vender imod en, bringer den lykke, men 

uheld hvis man kan trrede ind i den (8); omvendt: 

man skulle kunne gå lige ind idens runding (Give; 

9), den må ikke ligge med rundingen visen de den 

vej man går (10), den skal ligge således på vejen, at 

man kan se at hesten som tabte den gik i samme 
retning som en selv (11). »Ser vi en hestesko på 

vejen skal vi vende den, e llers fo lger lykken os 

ikke« ( 12); man skal sparke tilden for den tages op 

(Sall ing; 13), lader man den ligge får man ulykke 

(0Hanherred; 14). Drilagtige drenge morede sig 

med at s0mme en hestesko fast t il vejen, så folk 

ikke kunne tage den op (15). 

Fandt man en hestesko, talte man s0mmene og fik 

lige så mange 0nsker opfyldt (Kirkehelsinge ; 16); 

den skulle kastes bagud over h0jre skulder mens 

man 0nskede sig noget , så gik det i opfyldelse; der 

var mest lykke ved en halv hestesko (Bornholm; 

17) . Finder man en halv hestesko eller en hel med 

syv s0mhuller og kaster den ud i gr0ften, går et 

0nske i opfyldelse (Fårevejle; 18); en halvslidt he

stesko kastes med et 0nske over hovejdet , kan man 

ikke finde den igen, får man 0nsket opfyldt (0Jyl

land; 19) ; den fundne hestesko skal helst vrere sl idt 

nresten helt op, thi så langt skoen har gået, så langt 

må fanden gå for at komme ind i huset - altså jo 

lrengere desto bedre (Fjends h. ; 20). 

»Finde r noge n på vejen en hestesko, isrer om der 

er 9 huller i den, så tager han den op og slår den 
fast foran d0rtrinet , thi den bringer lykke i huset 

og afvrerger al trolddom« (1860; 21). Fundet bety

der, at lykken vi! komme i trav til en (Egense 

SFyn; 22); hesteskoen bringer mest lykke, når der 

er mange s0m i den (NSjrelland; 23), den skal have 

ni huller og tre rustne s0m (24). 

Den fundne hestesko skal frestes til gulvet indenfor 

d0ren eller slås op over d0ren (25); på gul vet skal 



rundingen vende imod stuen (8), »på d0rtrinnet 

var slået en udadvendt hestesko så at hverken var

ulv eller sp0gelse kunne slippe ind« (H. C. Ander

sen, De to baronesser, 1848). En hestesko over 

d0ren bringer rigdom (Lolland; 26), det grelder 

imidlertid kun for den, som fandt hesteskoen, og 

har den hrengt over en d0r og flyttes til et andet 

sted, mister den sin virkning (o. 1900; 25). »I K0-

benhavn ser man ofte de tarveligste og de mest 

elegante butikker forsynede med hestesko« (1887; 

27; den slås over d0ren for at få god forretning og 

lykke med alle foretagender ude og inde (1888; 

28). 
Hestesko · den sortes bomrerke · og lykkens sym

bol, · tankel0st ophrengt · over åbne d0re · - man 

tror. · · Nogen undrer sig · h0jlydt · når de ser, · at 

lykken sjreldent · trreder ind alene Cecil B(bdker 

(29). Fysikeren Niels Bohr havde en hestesko hren

gende over d0ren til sit sommerhus og blev spurgt, 

hvordan en videnskabsmand kunne tro den bragte 

lykke. Bohr svarede, at det troede han heller ikke 

på, »men jeg har ladet mig fortrelle , at den bringer 

lykke, også hvis man ikke tror på den«. Anekdoten 

skyldes en amerikansk fysiker og var oprindelig 

ment som en sp0g (30). 

I K0benhavn skal det vrere en almindelig skik at 

sende en fundet hestesko og et br0d til en ny bolig 

for man flytter ind, så kommer man aldrig til at 

mangle noget (o. 1900; 25). 

Det diskuteres ofte, om rundingen skal vende op

eller nedad. I reldre optegnelser nrevnes begge pla

ceringer som den »rigtige«. Nogle siger, at når bu

en vender opad ligner hesteskoen en lykkens port, 

så kan fanden ikke ride på den eller man giver ham 

en chance for at smutte ud af den. Andre mener, at 

buen skal vende nedad: sådan ses den, når besten 

sparker lykken imod en, så opfanger og holder den 

på lykken (31). 

Fiskekutteren »Dania« blev s0sat i marts 1962, 

man kastede et anker ud for at tage farten af ski

bet ; da det blev halet ind fulgte en rusten hestesko 

med op fra bunden, skipperen lod den fortinne og 

hrengte den i sin kahyt (32). 

En lrege skrev 1908 til folkloristen Axel Olrik, at 

han var blevet kaldt til en barselkone i det k0ben

havnske bourgeoisi. Efter omstrendighederne ven

tede lregen en vanskelig f0dsel, »alt gik imidlertid 

ganske glat og påfaldende hurtigt. Om aftenen, da 

sengen blev gjort i orden, fandt vi i den en forgyldt 

hestesko, som patienten havde anbragt der som 

vrern mod faren. Nu går jeg og ved ikke, om den 

hurtige f0dsel skyldes jordemoderen, doktoren el

ler hesteskoen« (33). 

Smeden S0ren K. Madsen på Matrup gods v.f. 

Horsens fremstillede gennem 50 år over 30.000 he

stesko - godset havde i sin tid 142 heste. Han be

gyndte i 1967 at smede hestesko til vielser og intro

ducerede i Thyrsting kirke en ny skik: der lregges 

en hestesko på gulvet mellem alteret og våbenhu

set; når det nygifte par går ned gennem kirkeski

bet, b0jer brudgommen sig, »samler lykken op«, 

og i våbenhuset rrekker han den til sin kone. Skik

ken bredte sig til andre landsdele; i 1973 havde 

Madsen sendt hestesko dekoreret med r0de silke

bänd og indgraveret dato til 717 bryUupper (34). 

Ved et bryllup i Hesselager kirke SFyn 27n 1963 

var nrer udgangen lagt r0de roser (symboliserende 

krerligheden) og kornblomster (troskaben), omgi

vet af en hestesko, men brudgommen kendte ikke 

skikken og kirketjeneren hviskede til bruden »tag 

den op!«. En prrest på 0fyn henstillede 1977 i sog

nets kirkeblad, at man undlod at f01ge skikken: 

»Lykkebringende hestesko, der for hyggens og go

de varslers skyld tages med i kirken til bryBupper, 

har ikke noget at g0re her, den kirkelige handling 

drejer sig om tro - ikke om overtro« (35). 

En bagvendt hestesko frestet til d0rtrerskelen vrer

ner huset mod hekse, sp0gelser og fandens bes0g 

(1820ff; 36), lynet slår ikke ned (Bog0; 37), djreve

len kan ikke passere en d0rtrerskel , hvor der sidder 

en hestesko (38); sretter man den over d0ren skal 

buen vende opad, så kan fanden ikke komme ind i 

huset, men må ride bort over d0rkarmen (39). 

Krerner man og ikke kan få sm0r »slås en hestesko 

i fandens navn og kastes i mrelken, eller fl0den 

kastes i samme navn i ovnen, kommer nogen til 

d0ren er det den heks , der har taget sm0rret« 

(1734; 7) ; man lagde en gloende hesteseko i krer

nen, kom kort efter nogen for at låne noget , var 

vedkommende skyld i , at man ikke fik sm0r 

(NVSjrelland; 40). »De som fik en ny sm0rkrerne 

gik rundt på vejene og s0gte efter en halv hestesko, 

der var slidt så den kun havde tre s0mhuller. He

steskoen blev slået fast på den ny sm0rkrernes 

bund, så kunne ingen heks forhekse den; når de 

krernede var de sikre på at få sm0r« (Dollerup 

MJylland ; 41). 

En hestesko over staldd0ren beskyttede husdyrene 

mod forhekselse og gav trivsel til dem ( 42) ; der 

skulle vrere tre s0m i den og skulle med hagerne 

opad s0mmes med tre s0m (Fyn; 43); en hestesko 

med 9 huller var bedst (44). En hestesko lagt i 

bunden af kornladen vrerner b0sten mod at blive 

forhekset ( 45); med en hestesko nederst i vuggen 

er spredbarnet beskyttet mod onde magter (41). 

I Fr0slev kirke på Mors har korbuens ene sokkel

sten en indhugget hestesko. 
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Mod sp0geri lregges en hestesko foran yderd0ren; 
den skal helst vrere slidt fordi sp0gelset den nat 

forst skal befinde sig alle de steder, hvor skoen har 
trådt, og det må hver nat begynde forfra (Sp0t
trup ; 46). Når kisten varude af hjemmet, slog man 

en hestesko op for at hindre den d0de i at gå igen 
(SVSjrelland; 47). 

Hesteskoen kunne også bruges til trolddom. l en 
hekseproces 1639-40 tilstod den anklagede, at han 
hos en smed i Bromme VSjrelland lod smede en 

hestesko til at g0re sp0geri med og betalte den med 
4 rigsdaler. En troldkvinde slog en hestesko på en 
mrerkeb0je ved Hals, så ingen sild kunne komme 
ind i Limfjorden »uden at den stak sig på hestesko
ens 0je« (o. 1600; 48). 
Falder hesteskoen, der er s0mmet til masten ned, 
varsler det storm (49). Finder man en hestesko, 
betyder det, at man inden lrenge kommer i slags
mål; tager man den op og i lommen, vinder man 
slagsmålet »når man bruger den til a t slå fra sig 
med« (Vendsyssel; 50). 

LITTERATUR: (1) 60139; (2) 238 58-63; (3) 360; 

(4) 688 4,24 sml. 644 1,8; (5) 688 1,94f; (6) 688 2, 
189; (7) 390/ 6.2,181, 209; (8) 644 7, 181; (9) 360; 

(10) 131 1906/135:3; (11) 131 1906/23:3 (1916); 
(12) 131 1930/5:162; (13) 131 1906/30:1652; (14) 
131 1930/5:1288,1289; (15) 390e 6, 57; (16) 131 

1906/23:294; (17) 638 110; (18) 131 1930/5b:339 
(1924); (19) 131 1906/23:2097 (1920); (20) 131 

1906/23:1685,1709 sml. 146 51; (21) 688c 35; (22) 
131 1906/23:1035 (1924); (23) 711c 99; (24) 131 

1906/46:3 (1936); (25) 390e tb. 3,133f; (26) 363 

198; (27) 644 7, 181 ; (28) 390 9 ,58; (29) 98b 63; 
(30) 569 90; (31) 569 85ff; 491 1015 1953; 16c 88; 
(32) 21710/5 1962; (33) 131 1906/23:3 ; (34) 427 7/8 
1968; 359 9/111973; (35) 359 12/7 1977; (36) 688 3, 
115; 390/3,214 og 6.2, 141 ; (37) 366c 175; (38) 644 

5,218; (39) 644 7,181 (0rridslev); (40) 537121 sml. 
267 225f; (41) 569 32,93; (42) 366c 175; 644 7,69 ; 
390/ 6.2,228,299; 638 45; (43) 219 9, 12; (44), 759 

1951,143; (45) 390 9, 72; (46) 764p 47; (47) 131 

1906/23:425; (48) 623 10,1884-85,95f sml. 4, 118; 
390e 5, 42 (49) 390/ 2,484; (50) 390e tb. 3,134. 

NEDGRAVEDE HESTE OG HESTEHOVEDER 

»Med overtro s0ger landmanden ofte at afhj relpe 
tilst0dende uheld med sine kreaturer, således be
retter pastor Abel i Understed : taber en mand ved 
sygdom eller uheld tid efter anden en best, nedgra
ver han i stalden et levende fol« (1810; 1). 
På en gård ved Engestofte blev bestene om natten 
plaget, så de om morgenen lå halvd0de. Efter en 
klog mands råd gravede man en levende hest ned 
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midt i stalden, og så h0rte det op (2). »For en del 

år siden udbr0d der smitsom sygdom blandt heste
ne i en gård et par mil vest for Horsens. Bonden 
brugte forskeUige husråd og ops0gte til sidst en 
klog mand, som rådede til , at en af de syge heste 
skulle graves levende ned under staldd0ren. Rådet 
blev fulgt , et hul gravet og en af de smittede heste 
bragt deri , hvorefter hullet med adskillige ceremo
nier blev tilkastet. Den begravede hest omkom yn
keligt, men den kloge mands råd blev gjort til 
skamme, thi hele gårdens besretning af heste udd0-
de i l0bet af kort tid. En dyrlrege kunne nok have 
givet sagen et andet udfald« (1842; 3). 
Der foreligger srerlig mange optegnelser herom fra 
NSjrelland og NVSjrelland, iflg. hvilke en levende 
hest blev begravet i Sigerslev0ster, Krogstrup, 
Skenkels0, Veddinge, Kårup, Overby, Udby og 
Lumbsås ( 4) ; »Morten Mortensen fortalte min far, 
at det gjorde ham så ondt, for den r0rte benene da 
de jordede den, så de måtte slå dem over, det hele 
foregik om natten for at ingen skulle vide det«. På 
en gård i Svinninge skal en opsadlet hest vrere inde
muret (5). 
Det blev praktiseret helt til slutningen af 1800-t. 
Efter at man 1842 i Säby ved Skanderborg havde 
begravet en levende hest , id0mtes de skyldige b0-
der fra 10 til 2 rigsdaler (6). En mand på Slagelse
egnen begravede 1866 en hest levende for at vrerne 
kvreget mod uheld, »det skulle vrere gået hemmelig 
til , men blev r0bet« (7) andre tilfrelde meldes fra 
Kettrup 0Hanherred 1878 (8), Hollerup ved Ran
ders o. 1880, hvor ejeren blev straffet (9), og i 
Vendsyssel 1886 (10). Den kloge kone i Vindblres 
rådede 1882 en gårdmand med tre syge heste til at 
grave en rask hest ned foran staldd0ren, hvorefter 
de syge heste skulle f0res hen over graven. Man
den fulgte rådet, men nogen tid efter d0de alle 
hestene (11). 

Mange steder i landet blev ved ombygning eller 
nedrivning af stuehuse og lader fundet hestekra
nier under lergulve t (12) - således i Låsby, Voldby, 
Erdrup, 0 . Tversted (6 kranier) , Hals, Mumme
gård ved Frederikshavn (otte), Påby ved Kolding, 
Ajt ved Hammel, Bäring, Glostrup, Nakskov, 
Skrosbjerg (anbragt 1864), Krederup, Systofte, 
Hornumkrer (to), Store Valby ved Slagelse (tre) , 
H0jet SFalster (fire), Munkstrupmark (tre) , 0. 

Hjermitslev, Blokhus, Orene, Hillerup, Varming 
(to), 0sterla rs (13). 

Da der ikke fra jernalderen er fundet hestehoveder 
nedgravet under gulve må skikken vrere af nyere 
dato. Den kan vrere opstået i sen middelalder, he
stehovedet blev sandsynligvis lagt under gulvet 
som et byggeoffer eller for (ligesom den levende 



begravede hest) at vrerne huset og besretningen 
mod sygdom og troldt0j (14); det skulle bringe lyk
ke, for man sagde: et hestehoved i gulvet giver 
lykke i huset (Femern; 15). 
I 1800-t var den oprindelige hensigt gået tabt. Når 
der blev trersket med plejl, lagde man mrerke til, at 
logulvet et bestemt sted var »klingert« (lydt) ; det 

blev unders0gt, og man fandt årsagen: et hult he
stekranie, hvorefter man gik ud fra, at andre fund
ne hestekranier lagt der skulle bedre akustikken; 
under et nyt logulv lagde man derfor et hestehoved 
med panden opad eller i mangel deraf en jerngryde 
(16); et hestekranium blev i Vendsyssel kaldt hor
setrom (17). 
»Da man 1855 eller 1856 hjemme i Jelling var ved 
at lregge et nyt logulv husker jeg tydeligt, at folke
ne tog hovedskallen af en gammel helmisse, som 

var styrtet og lå omme bag laden. Den blev lagt 
ned i gulvet og man foregav, at det var for at gulvet 
skulle komme til at synge« (17); »de gravede heste
hoveder ned både i deres lo og dagligstue for at det 
skulle vrere klingert ; min mor sagde, at i hendes 
stue og hos en mand i R0dhus i Vendsyssel var det 
ligeså« (19). 
»Kort efter at Niels Christian var konfirmeret i 
1876 skulle logulvet fornyes i vesterhuset. Man 
hentede da et eller to hestehoveder hos kvaksal
verdyrlregen i Nederbjerg og gravede dem ned un
der det ny logulv med panden opad, det skulle give 
bedre klang når man trerskede. Men hvorfor det 
netop skulle vrere et hestehoved kunne ingen for
klare« (20). 
Når man lagde lergulv i loer og lader, anbragte 
man gerne en hestepande under gulvet i hvert hj0r
ne og en i midten for at give gulvet klang, når man 

trerskede med plejl. Et godt lergulv skulle kunne 
»synge«, et »d0dt« gulv var at trerske på som en 
m0dding (MLolland; 21); »enhver som dag efter 
dag har pr0vet at trerske med plejl ved hvor det 
letter, når loen svarer igen, det var melodien i trer
skearbejdets rytme« (22). 
I Låsby fandt man midt i et gammelt logulv i over
stuen et nedgravet hestekranium, som skulle give 
gulvet klang under dansen (23); der var en srerlig 
klang, når der blev danset i en stue på Hvidlykke
gård Odsherred, fordi heste- og oksepander var 
gravet ned under gulvet (24). I en stor hovedbyg
ning i Blokhus opf0rt 1844 var der en sal med så 
megen resonans, at klaverstemmerne altid bekla
gede sig - tonerne ligesom cirkulerede i rummet: 
»far sagde, at det var fordi hans mor havde ladet et 

hestehoved begrave under gulvet« (25). 
En anden sekundrer forklaring: hestehovedet blev 
lagt i husets grund, fordi man mente det tog fugtig
heden (Vendsyssel; 26). 

Hestehovedet blev brugt som fetisch. På en gård 
ved Herning og i Hejselt 0Hanherred lå på loftet 
hovedet af hhv. en prremie- og en ridehest (27); et 
hestehoved på et loft på Orupgård måtte ikke flyt
tes, så brrendte gården (28); da man fjernede et 
hestehoved på Gunderstedgårds loft, kom der så 
megen uro i gården, at det måtte hrenges op igen 
(29). På Juelsgård i Jregerup s. var bundet et heste
hoved fast under m0nningen; blev det fjernet skul
le gården rammes af ulykker, og ved trekningen 
s0rgede man altid for at binde det fast igen; det 
faldt engang ned, så begyndte det at klapre og su
se, k0erne kastede og manden måtte tilsidst gå fra 
gården; hovedet af en till0bende hest lå på Heds

gårds loft, hvor ofte man end fjernede og begrave
de det, kom det tilbage til loftet (S0nderjylland; 
30). 
For at afvrerge ulykker blev hovedskaller af heste 
anbragt over husets indgang og på gavlen. Endnu i 
1920'erne var det ret almindeligt at pynte villagavle 
med et par tvrerstillede, mere eller mindre stilisere
de hestehoveder udskåret i trre (31). 
Blev et hestehoved lagt i Sankt Hansbålet, kunne 
heksene ikke komme forbi og måtte gå ind i bålet 
(Odsherred; 32). 
Leo Estvad, Hestekraniet (33). 
Sml. s. 47. 
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SP0GELSESHESTE 

Talrige steder blev optegnet sagn om folk, der -
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oftest om na tten - m0dte et hovedl0st f0l, en hest 

uden hoved, en rytter på en hovedl0s hest (1). I en 
skelrende mellem Fårup og Vindum mark så man 

ved nattetid en hovedl0s hest ha:ve sig langsomt op 

af jorden og gå ad et skel til Fårup. - Kong Skjold 
ligger begravet i Skjoldh0j på Smårup mark. Flere 

så ham ride mod Mosba:k på e n hvid, hovedl0s 
hest ; en aften gik en mand hen for at standse he

s ten og se, om rytteren var levende, me n da han 
ville r0re ved den forsvandt den. - I Borup brek 

mellem Ullerup og Varnres går om natten en stor 

hvid hest med opbl0dte hove, slrebende manke og 

hale; råber man »Jesus Krist kors, sikken et langt 

hors!« forsvinder den, sml. nedenfor. - Folk som 

så den hovedl0se hest på en vej syd for G rynderup 
blev syge når de kom hjem (2). 

En mand i Vals0magle red om aftenen hjem fra 
Haraldsted ; på en bakke lidt fra byen kom en stor 

hvid hingst og sprang op på mandens ridehest ; han 
slog l0s på den , men hingsten fulgte med til Ha

raldsted skov ; for året var omme d0de manden (3). 
Man skal tage sig i agt for de hovedl0se heste. De 

kan ganske vist hverken sparke eller bide, men vit 
give de vejfarende en slags gl0dende guldpenge, 
tager man imod dem kan man ikke slippe dem f0r 

de har brrendt sig gennem hånden (4). 

Om natte n l0b en hvid sp0gelseshest gennem gård
e n Knivholt og der stod ild fra hovene; mange hav

de set den, det gjaldt også en hvid hest , der om 
vinteren i den strengeste frost gik mellem Hesselt 

og Ormholt (5). Der kom hver nat en flok heste 
anf0rt af en hvid hingst ti l Bryggergården i Frede

riksvrerk. En mand, som fors0gte at hindre dem i 
at l0be gennem gården, blev drrebt af hingsten ; 

hestene kom gennem lukkede porte og efterlod in

gen spor (6). I en dal melle m Mausing og Pede r
strup blev set en hvid sp0gelseshest ; folk som m0d
te den fik e n sygdom eller ulykke. En ung pige så 

hesten undervejs til Pederstrup og d0de kort efter 
(7). 
En måneklar nat blev mellem Gestelevlunde og 

Espe SFyn set fire sorte heste , som uden kusk trak 

e n gammeldags hjulplov, og fire sorte heste sprendt 
for et sp0gelses vogn kom k0rende til Tommerup 
pra:stegård, en kulsort fra »helvedets park« l0b 

gennem Brudager 0Fyn og antrendte hele byen 

(8). 
En mand fik lov at beholde det land ved B010 SFal
ster, som han med seks sorte heste på hver side 

kunne nå at l0be ind på en nat; men da han var ved 
at vinde hele Gedser land slog kongen ham ihjel. 

Nu l0ber de to lv heste og manden, der kaldes Mal

b0ttingen, som sp0gelse på B010 Fang (9). 
I en mose til Fe rritslevgård 0Fyn stod en prel, hvor 
en mand blev manet ned. Da en af gårdens karle 
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trak prelen op, kom en stor bremse op af hullet og 

blev til et gråt f0I , som siden drillede malkepiger
ne; når de sad og malkede opdagede de pludselig, 

at det var det grå f0l, som grinede h0jt og for
svandt. En mand lagde grime på f0llet og trak det 

til en bro ved Havndrupåsen for at få det over på 

den anden side , men idet han slog til det med gri
me n, blev han halt på det ene ben (10). 

Flere havde ved Brovad ved Fredericia set en tre
benet hest drikke af et lille vandl0b (11). Seks pi

ger fik e n aften 0je på en stor tra:hest i en t0rvemo

se, og de fem sprang op på den: da sank den til 
bunds og pige rne med (MSjrelland; 12). 

Ni kur (n0kken) ligner en hest, men er ikke st0rre 

end en stor hund, den bor i inds0er mellem fjelde
ne, har en meget lang hale , og r0rer man den, 
hrenger man fast og må f0lge med til s0ens bund. 

Den er så sta:rk , at den med halen kan trrekke store 

klipper, og den kan skabe sig om til alle firfodede 
dyr, kun en vredders horn kan den aldrig få (Frer-

0erne; 13). 

De fleste sagn om den /ange hest, mose-, dam- eller 
btEkhesten blev optegnet i Jylla nd, navnlig fra Vi

borg-Hobro ned til gra:nsen og isrer omegnen af 
Silkeborg. Indholdet er kort fortalt: en aften eller 

nat sretter flere personer sig op på en hest ( ofte 
uden hoved) for at komme over en å, ba:k eller 
mose; hesten bliver lrengere og lrengere, til sidst er 

der en halv snes eller flere på dens ryg, og en af 

rytterne udbryder »Jesus Krist kors, sikken en lang 
hors!« Da går den )ange hest midt over eller for
svinder, og alle falder i vandel e ller på jorden (14). 

Damhesten er »en hvid hest, som menes at leve 

visse steder i s0er og damme, hvorfra den underti
den går op og tum ler sig på marken« (1841; 15). 

Et par eksempler: 

En flok piger gik sent hjem fra et kartegilde og 
skulle over brekken i en mose på Als. De fik 0je på 
en lille hest uden hoved og satte sig op på den ; 

hesten blev lrengere og lrengere, tilsidst red 12-14 

piger på den. Den sidste af pigerne kiggede tilba
ge, foldede hrenderne og sagde »Jesus Kristi kors, 

aldrig så jeg et la:ngere hors!« I det samme for
svandt hesten, og alle pigerne lå på jorden (16). -

Ved Langvig i Thy blev om natten ofte set en ho

vedl0s hest. Engang ville fem ma:nd over h0jvan
det fra Oves0, de m0dte da hesten, og den tog dem 
alle med på ryggen. Midt ude i s0en sagde en af 

mrendene, »det er en dejlig hest vi har at ride på !« 

Straks stod de alle i vand til midt på livet, og hesten 
var borte (17). 
En hvid hest gik om natten i skiftevis den 0stre og 

vestre brek, som l0ber gennem Hornbrek sogn, 

men troede det var btEkkemanden, der skabte sig 
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