
om til en hest (18). Der gik en hovedl!lls hest i 
Lyngdal og i Prrestedalen red en d!lld prrest på en 
hovedl!lls hest (19); der blev set en stor fragtvogn 
forsprendt en hest uden hoved, i vognen sad en stor 
sort pudel med r!llde !lljne (20). 

En mand påstod, at han flere gange om aftenen 
havde set fire ryttere på hovedl!llse heste komme i 
strakt galop. Hovslagene kunne ikke h!llres , og in
gen andre så dem, derfor tvivlede man på hans 
trovrerdighed. Men en aften han stod og talte med 
en anden mand kom rytterne igen; han lod da 
straks sin hånd hvile på den andens skulder, og nu 
kunne han også se rytterne (21). 
En rrekke sagn beretter om natlige gengangere (of
te historiske personer) , som rider, k!llrer eller farer 
gennem luften, fulgt af glammende hunde med glo
ende !lljne; bedst kendt er vel kong Valdemars vil
de jagt eller ridt (sml. bd. 2 s. 55). I disse sagn 
lever mindet om Odins ridt gennem luften på den 
ottefodede hest Slejpner. 

Den vilde jregers ridt i jrevnd!llgnsblresten -
med skinger vrinsken hovslaggungrer hesten, 
han farer på, og af dens nresebor 
står ild og damp; dens r!llde !lljne glor 
i nattens mulm ; som m!llrket selv er manken , 
der flagrer vildt, mens sveddamp står fra flanken 
som tågeem, det tretner under banken, 
og gale hunde glammer i dens spor. 

K. L. Kristensen (22) 

På Falster og Lolland var det goen til hest, på 
VM!lln Gr~n Jreger og 0M!lln J~ing Opsa/ (j!llden 
fra Uppsala?), på Stevns ellekongen, på Bornholm 
land- eller underjordskongen. Man skulle lade det 
sidste havreneg blive liggende på marken til hans 
hest , så trådte den ikke sreden ned (23); ved forårs
såningen tog man en ekstra srek havre med i mar
ken, hvor den om natten blev hentet af den fredl!ll
se kong Abel til hans fire sorte heste (SSlesvig). En 
mand ved Busene 0M!lln havde set J!lling Opsal 
ride sin hest til vands på Kongsbjerg, det var en 
stor, skinnende hvid hest med guldbjrelder på sele
t!lljet. - Goen red ud lille juleaften og tog hjem 
Hellig Tre Kongers aften. Han kom sent om afte
nen til en gård, fire store hunde med ildgloende 
tunger fulgte hans fire heste , ilden fl!llj fra hovene 
og der stod ild ud af nreseborene ; han red på en 
sort hest med ild!lljne og ildtunge og fulgt af 12 
sorte hunde, ligeledes med gloende !lljne og tunge, 
man kunne se ham, når han red over en korsvej 
eller gennem to porte lige overfor hinanden. »Da 
jeg som dreng (o. 1855) bandt kornet for to koner 
og der kun var korn tilbage til et neg, sagde den 

ene af konerne; 'det skal vrere til J!lling Opsals 
hest!' Så tog hun så meget , som man kan sprende 
om med begge hrender, og red på riven hen over 
det, mens hun sagde, 'og dette skal vrere til J!lling 
Opsals hest! ', hvorefter hun lagde kornet i en fure i 
marken; til sidst skrabede vi et lille neg sam men til 
J!lling Opsals hest, tog vore river og red på dem« 
(24). 
Ellekongens ridehest, rytterstenen i Str!llby s. ved 
K!llge bugt er udhugget eller har af naturen form 
som en sadel eller en fjern lighed med en hest, 
indhakkene i den kaldes stigb!lljlerne. En stor flad 
sten i Vintersb!lllle skov ved Vordingborg har et 
dybt hul af form som en hestehov; det skal vrere 
trådt af kong Valdemars hest på hans natlige ridt 
mellem Vordingborg og Gurre - han vander sin 
hest i fordybningen (24a). 
Hans Tersling ejede Vennerslund på Falster og var 
ilde lidt for sit levned og sin hårdhed mod b!llnder
ne. Efter d!llden red han på en kulsort hest ledsaget 
af tre helvedeshunde, der kom farende gennem 
luften; der stod ild fra hestenes nrese og !lljne, man
ken var som en flamme ; »det er meget alminde ligt 
at se denne nattejagt i Klodskov« (1857; 25). 
Ejerne af G lorup ligger begravet i St. Knuds kirke 
i Odense. Nogle var onde mod deres b!llnder og fik 
derfor ikke ro i graven; hver julenat kll)rer de fra 
Odense til G lorup i en karet med seks hvide heste, 
der har !ange gloende tunger (1819; 26): »Tret for
bi hende jog fire fnysende heste, ilden skinnede 
dem ud af !lljne og nresebor, de trak en gloende 
karet , i den sad den onde herremand, som for me
re end et hundrede år siden havde huseret her i 
egnen« H. C. Andersen, Anne Lisbeth (1859). 
Pal/e Jreger, palnej<.egeren (bueskytten Palnatoke) 
kunne om natten komme susende i luften med sine 
seks sorte heste; de sprendte sig selv for en plov og 
tvang vejfarende til at pl!llje, men stak man en stok 
i jorden der, hvor man begyndte at pl!llje med pal
lejregerens sorte heste, blev man fri når man igen 
passerede stedet (NFyn; 27). Fynshovedmanden 

red forbi Schelenborg ad Egense til Fynshoved; 
mellem to tretliggende gärde i Egense tabte hesten 
en sko af guld, som man hrengte på en bjrelke i en 
af gårdene, hvor den forsvandt uden at nogen vid
ste hvor den blev af (28); K. L. Kristensen, Fyns
hovedmanden (29); sml. s. 38. 
Adelsmanden Kaj Lykke red efter d!llden (1661) 
med hest og hunde gennem luften (30); det natlige 
ridt tillregges også tre he rremrend i Salling (32); 
sml. hund bd. 2 s. 56. 

Dengang kirkerne blev opfort, satte troldfolket sig 
imod det og !lldelagde om natten, hvad der blev 
bygget om dagen. Man gravede da i Rudsted, 
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Humble o.a. steder en hest levende ned under gul
vet, så havde ondskab ingen magt over kirken 
(32a). Hesten gik siden igen som et sp0gelsesdyr, 
en kirkevare, der varslede at en skulle d0 i sognet; 
dens sko sad l0se, og man kunne på lang afstand 
h0re dens klaprende gang (sml. helhesten neden
for). Eller: da kirken blev bygget tog man den f0r
ste arbejdsdag det f0rste dyr man m0dte og mure
de det levende ind i kirken (33). 
I Glresborg var det en hest, således fik kirken en 
lighest; når den kom for at varsle et d0dsfald, h0r
te man skoene klapre. På en af gårdene kom kar
len hjem om aftenen og så en hest stå udenfor 
porten; han vidste ikke det var lighesten, str0g den 
over ryggen og sagde, »hvor er du mager!«. Da 
han kom ind i stuen, lå gårdkonen og droges med 
d0den {34). 
Da man begyndte at bygge kirken i Tandslet, kom 
en stor hvid hest og slrebte det opf0rte vestpå til en 
bakke n. v. for Tandsgård. Så forstod man, at Gud 
0nskede kirken skulle ligge der. Den dag kirken 
blev indviet og klokkerne ringede for f0rste gang, 
Jå Henning Linthe syg på Elholm; en hvid hest 
kom travende ind ad porten, og i samme 0jeblik 
d0de han; den f0rste grav på kirkegården blev 
hans (35); sml. s. 45. 
Bynavnet Horsens skyldes iflg. sagnet, at kirken 
blev bygget oven på en hest (36), sml. s. 10; det 
samme gjorde kirken i Grenå og St. Mortens kirke 
i Randers, i Lundum var en hovedl0s hest lagt midt 
under kirken ; i Randers h0rte en dragon på natlig 
post »klamphesten« komme op ad gaden (37). 
Men lagde en levende hest under våbenhuset ved 
R0nnebrek kirke, derfor er der fire hestesko på 
d0ren fra våbenhuset til kirken (38). Åsum kirke 
blev lagt hvor man pludselig så en hvid hest på en 
bakke; den holdt siden til ved kirken og viste sig, 
når nogen i sognet skulle d0 (39). 
Oures kirkehest boede oppe over hvrelvingerne. 
Den måtte presse sig gennem en åbning så smal, at 
den altid var fedtet på begge sider. En kone gik om 
natten hjem i m0rke og dårligt f0re og 0nskede sig 
en ridehest; straks stod der en hest ved hendes 
side, hun satte sig op på den og mente hun red 
hjemad, men da hun stod af, befandt hun sig på det 
samme sted. Dagen efter h0rte hun om et d0dsfald 
i byen og forstod, at hun havde redet kirkehesten 
og hjulpet den med at varsle d0den (40). 
Bellinges kirkehest var trebenet og »ikke hyggelig 
at m0de om natten, når den kom haltende, og man 
h0rte dens ulige fodslag og så ilden fra dens nrese
bor lyse gennem m0rket« (41). Vregteren i Gudme 
så en nat en sort hest gå med klaprende sko gen
nem byen i retning af Hesselager; et partimer efter 
kom den igen den modsatte vej. Nreste dag h0rte 
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han, at en kone på Broholm var d0d under et op
hold på Hesselager m0lle. Da hun skulle begraves i 
Gudme, men var d0d i Hesselager, måtte kirkehe
sten derfra afsted (o. 1830; 33). 
Under St. Olai kirke i Helsing0r er nedgravet en 
hvid hest, som kaldes kirkegrimen. Når tårnvregte
ren ved midnat råbte klokkeslettet ud gennem lu
geme, stod hesten med forbenene på stigens 0ver
ste trin og nikkede til ham ; kort efter midnat for
svandt den . - Under opf0relsen af S0llested kirke 
kunne man ikke få tåmet til at blive stående, for 
man havde begravet en levende hest under det. 
»Kirkehesten kommer engang imellem frem i dags
lyset og viser sig for den, som skal times en stor 
ulykke« (42). 
Der blev 1921 fundet et hestekranium i koret i kir
keruinen i D0rken ved Tyregod og 1943 et i B0rg
lumkloster kirkes gamle h0jalter (42a). 

HELHESTEN 

På en ny kirkegård skulle f0rst begraves en hest 
levende, den blev siden set på kirkegården eller i 
byen som helhesten, opkaldt efter d0dsriget Hel i 
den nordiske mytologi, eller klamphesten fordi 
skoene sad l0se så de klaprede, jf. talemåden: »du 
trreder som en helhest« - brugt om den, der gik 
klodset og st0jende. Helhesten var sort (sjrelden 
hvid) , trebenet, en0jet eller hovedl0s; m0dte man 
den, bet0d det d0den indenfor en kort frist. Om 
en, der havde overvundet en svrer sygdom, sagde 
man: han gav d0den en skreppe havre ( o.1700)- og 
om den d0de: han rider på Hels hest (Horsenseg
nen ; 43). 
»Noget f0r vi skal d0 kommer d0dens engel, den 
trebenede hel eller d0den, og kalder på os ved vort 
fulde navn ; svarer vi så ' ja' er der ingen redning, vi 
er d0dens bytte«. N. F. S. Grundtvig havde som 
barn i Udby SSjrelland o. 1790 ofte h0rt fortreUe 
om den trebenede helhest, som gik rundt og meld
te d0den (44). St. St. Blicher lader Kjen Preister 
synge i »E Bindstouw« (1842): 

På tre ben humper den helhest afsted 
fordi den ikke har flere ; 
men hvem der skal m0de ham på sin vej 
humper snart ned i kirkegården 

(omskrevet fra jysk). Gudmund Schiitte h0rte o. 
1880 på sin f0degård Eskjrer i Salling en skrremme
formel: Helhesten slog tre slag på trappen, og det 
lille barn d0de i vuggen; ordene tre og slag blev 
ledsaget af tre tramp i gulvet (45). 
M. P. Kruuse blev 1787 prrest i H0jelse 0Sjrelland. 
En aften han og karlen k0rte fra Herf0lge prreste
gård til H0jelse, h0rte de ved prrestegården at kir-



kegårdslågen klaprede og sprang op, og ud kom en 
hest haltende på tre ben, den slog med forbenet tre 
slag på pra:stegårdens port, den åbnede sig og he
sten l0b en omgang på gårdspladsen f0r den l0b 
tilbage til kirkegården (46). 
»D0den rider på en hvid hest. Det har jeg tit haft 
lejlighed til at overbevise mig om, da min gård 
ligger lige ved indgangen til byen, så han må forbi 
hver gang han ga:ster vor by. Så snart man ser ham 
komme ridende på sin hvide hest kan man va:re 
sikker på, at en eller anden skal d0. Engang så jeg 
ham stige af udenfor mjn d0r, dengang sagde jeg til 
ham, gå min d0r forbi ! og d0den skånede mig, min 
hustru som var meget syg kom sig. Men en anden 
gang ville han ikke skåne mig, t0jrede sin hest, 
sprang ind ad vinduet og borttog min kone« (Born
holm ; 47). 
Helhesten på Århus domkirkegård kom underti
den til syne. En mand havde vinduer ud til kirke
gården og udbr0d en aften, »hvad er det for en 
hest , som går der udenfor?« - »Det er vel helhe
sten« sagde en anden i stuen. »Den vil jeg skam 
se!« sagde manden, så ud af vinduet og blev lig
bleg; nogen tid efter begyndte han at skrante, og 
det varede ikke la:nge for han d0de (48). 
Va:gteren i /l:;;r0sk0bing m0dte en nat helhesten og 
kom op at ride på den. Hesten l0b byen rundt 
inden de kom til rådhuset, her bandt han den til et 
tra:. Da han na:ste morgen ville hente den, lå der 
kun en h0vlspån (1834; 49). Mange havde set hel
hesten i Dal by; »det er en meget stor, sort, firskoet 
hest, og den går altid ganske ja:vnt og sindigt midt 
på gaden« (50). På en gård s0.f. Gedser kom en 
sort hest til syne, når d0den var i vente (51). 
»Ledsvenden« kom altid tre dage f0r juleaften ri
dende ind i Nord by på en grå hest uden hoved ; den 
blev kaldt helhesten (52). 
Dengang pesten kom til landet blev der set en hest 
på tre ben, hvoraf de to var af kobber; den styltede 
langsomt fra by til by og kiggede ind ad vinduerne 
til folk. Pesten fulgte efter den , men kom den forbi 
et hus, der skulle spares, gav den et lille spring og 
fortsatte (53). Helhesten kom til R0nneba:k, da 
pesten rasede, l0b i gaderne og råbte »herud, her
ud!«. Ved en af gårdene stillede manden sig i por
ten og råbte »gå min gård forbi!« Hans gård var 
den eneste, hvor ingen d0de af pest (38). 
I Roskilde domkirkes korrunding (jgger en smal 
blålig sten uden inskription , som folk spyttede på, 
når de gik forbi for at helhesten, som lå begravet 
under den, ikke skulle gå igen. Stenen er to gange 
blevet fjernet , under den ligger skelettet af en 
mand begravet o. 1480 (54). 
B. S. Ingemann, Helhesten (55); Holger Drach
mann, Helhesten (Sagn 1927, 259-99); Fr. Palu-

Hestehovede som 

skrremmemiddel. 

Tegning af 

Louis Moe til 

Saxo Grammaticus' 

Danmarkskr~nike, 

1913. 

dan-Mi.iller, Ivar Lykkes historie 1, 1866, 86-99. 
Sml. s. 36f. 

Sagnva:senet ba:kkemanden blev om natten set 
som en hvid hest (56). 
Det sp0gede hvor man begravede gamle heste 
{Mors; 57). 
En mand blev en nat indhentet af en hvid hest , han 
trak sin kniv og st0dte den i dyret - da stod der en 
gammel sta:rkt bl0dende kvinde foran ham og sag
de, at hun var en heks (SSlesvig; 58). 
Heks forvandlede en karl til en hest ved at ringle 
med bidslet, og ride på ham ; en karl ringlede med 
bidslet og en troldkvinde blev til en hoppe (58a). 
Pra:stekonen i F1ade Vendsyssel var heks og skabte 
hver nat gårdens karl om til en hest, som hun red 
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på til »Troms kirke«. Karlen blev rådet til at tage 
bidslet fra hende, når hun ville lregge det på barn, 
og lregge det på heksen selv. Det lykkedes ham, og 
i samme 0jeb)jk var hun blevet forvandlet til en 
hest. Den red han straks til smeden og fik den 
skoet med s(l!mmene vendt avet om. Da prresten 
vågnede nreste morgen, lå hans kone i sengen med 
en hestesko på hver hånd og fod (59). 
En hård ridefoged på Hvilstedgård blev efter d0-
den til en hest uden hoved ( 60); en uretfrerdig her
redsfoged på Fyn og en prrest i Bregninge NVSjrel
land, som hrengte sig, gik igen som grå f01 (61). 
En mand (d. 1898), »som var indbegrebet af sand
druhed og trovrerdighed«, havde i sene nattetimer 
flere gange set en hovedl0s hest komme sprrengen
de ned gennem Ajstrup rakkerkule og forsvinde; 
besten blev opfottet som gengangeren af en af eg
nens bondeplagere i stavnsbåndets dage (62). 
En prrest fortalte (1803; 63): da porthundene i Or
drup begyndte at tude så vi en sort hest skyde sig 
frem på gaden som et sejlende skib ; vi fulgte be
sten så godt som i hrelene og fondt dog ingen hest 
da vi kom til leddet ind mod Skovshoved; den blev 
f0rste gang set efter en mands henrettelse i Skovs
hoved. 
På Sjrelland 0nskede en vognmands ven, at han 
efter d0den blev en smuk hest. Nogen tid efter at 
han d0de, k0bte vognmanden en hest . En morgen 
lian gik gennem stalden, standsede han med et ryk 
foran besten og syntes at genkende 0jnene. »Det 
skulle da vel ikke vrere dig, Peter?« spurgte han, 
og besten ved krybben nikkede som heste jo ple
jer. »Er du sulten?«. Den nikkede igen, og siden 
fik den altid br0d, når manden kom forbi (64). 
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2,43f; 764p 10,26; 714 202; 216 16; 112 169; 711/ 
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153. 
ANORESAGN 

Oldsagn: Odin red om natten på den ottebenede 
Sleipner gennem luften over land og hav med sit 
f01ge af faldne hel te til d0dsriget; når hes ten blev 
trret på de fire ben 10b den videre på de fire andre; 
der var skåret runer i dens trender; hans strids
hingst hed »Blodhov«. Jretten Hrugner pralede 
med, at hans hest Guldfoxe 'Guldmanke' var langt 
hurtigere end Sleipner; Tor drrebte jretten og gav 
hans hest til s0nnen Magni. Friggs sendebud Gnå 
red på Hovvarpner 'Hovkaster' gennem luften, og 
Heimdal på besten Guldtop. Jretten Narfes datter 
k0rte med Rirnfaxe, dugdråberne der falder på jor
den om morgenen er skummet fra dens bidsel, 
hans anden datter Dag havde besten Skinfoxe med 
en strålende manke. Hesten var måske helliget 
Frej (1). En gammel en0jet mand og kong Hading 
fl0j på en hest over havet (2). Kong Dan blev jor
det i fuld rustning i en h0j , riden de på en opsadlet 
hest (3). 

Da Vorherre skabte besten mente djrevelen, at 
dens ben burde vrere af horn, så blev de mere slid
strerke, men Vorherre ville ikke g0re besten stivbe
net, og så blev kun hovene af horn (4). Fanden 
skabte besten, derfor er den så djrevelsk smuk, 
men han kunne ikke få liv i den, det måtte Vorher
re give den , og han bestemte, at besten skulle vrere 
menneskets trrel. Den brerer stadig fondens mrerke, 
det er de vorteagtige horndannelser inde på bene
ne som kaldes fondens lillefinger, og som er gode 
at lregge ved en smertende tand (5). Djrevelen vil-



le, at hestens 0jne skulle sidde på benene, så den 
ikke kunne trrede fejl, og han holdt en finger det 
sted, hvor 0jnene skulle sidde. Men alt vejst0vet 
fl0j i dem, og Vorherre anbragte 0jnene på hestens 
hoved Ligesom hos andre dyr; på indersiden af for
benene ses endnu brrendte pletter efter djrevelens 
fingre (6). Mens han en halv time var i himlen 
skabte han den forste hest og satte 0jnene på for
benene der, hvor der nu sidder nogle knopper 
(»kastanier«); det måtte Vorherre lave om, for be
sten skulle også kunne gå i vand (7). Fanden ville 
skabe hestens 0jne, men fik kun et par vorter ud af 
det , og de kaldes »trold0jnene« (Bovrup; 8). 
Fanden satte sin finger på hesten, derfor er dens 
k0d uspiseligt; hestek0d er urent, thi hesten åd 
h0et i krybben under Jesusbarnet (9). 

Bjergfolket (overnaturlige vresener i h0je) kogte 
en af b0ndernes heste til gildesmad (10); et barn 
var af bjergfolket f0rt til en h0j i Sallinge SFyn og 
kunne kun hentes tilbage af en mand ridende på en 
sort, firskoet hingst (11); bjergfolkets penge eller 
gaver så ud som hestem0g (12); et sagn forklarer 
navnet Hestekilden 1756ft på Christians0: et barn 
hentede vand fra kilden, som var forurenet med 
hesteprerer, to kom med i spanden og var ved 
hjemkomsten forvandlet til s0lvskeer (13). 
En soldat gik hjem og 0nskede sig en ridehest. 
Straks kom der et lille gråt 0g hen imod ham; han 
lavede da en grime af sine str0mpebånd og satte sig 
op på besten. Den l0b f0rst hurtigere og hurtigere, 
vendte så om og l0b stadig langsommere for tilsidst 
at kaste ham ned i en gr0ft, hvor han udbr0d, »det 
var dog satan til hest du har redet!«; pludselig stod 
en halvvoksen dreng på vejen og slog en skraldlat
ter op, og nu forstod manden , at det var nissen der 
havde skabt sig om til en hest, »for nisserne barmes 
når mennesker bl.iver så magelige, at de vi! ride 
hvor de skal gå« (SFyn; 14). 
Sankt Hans aften danser heksene, en sidder og 
spiller på et hestekranium, de går til alters og drik
ker vin af et helmisseben eller et krikkehoved (15). 
Fanden sad i et kirketårn og blreste marchmusik på 
en hesteknogle (SFalster; 16} , han kom julenat k0-
rende kl. 12 i en vogn med fire sorte heste og hen
tede en ond herremand (17). 
Karlene på gården Bedholm ved Åby Vendsyssel 
spillede kort, de bandede hele tiden og anråbte 
fanden. En fremmed person kom ind i stuen og 
deltog. Da tabte en af karlene kl0r knregt på gul
vet, og mens han ledte efter kortet så han, at den 
fremmedes ene ben var en hestehov, det andet en 
hanefod (18). 

For at få at vide, hvor en kirke skulle lregges, blev 

et par l0bske heste sprendt for en sten, og hvor de 
standsede begyndte man arbejdet (19). En vrinsk 
hest fandt det sted, hvor Fårevejle kirke blev byg
get; dens hov efterlod et mrerke i en sten på kir
kens 0stre side. Tik0b kirke blev bygget hvor et 
par heste sprendt for et lres sten og overladt til sig 
selv standsede (20), Espe kirke hvor to sammen
bundne f0l lagde sig til hvile for natten (21}. Kir
kerne i Alversdorf, Delve og Silderhasteder (Dit
marsken), Tellingsted og lvensted ved Rendsborg 
blev bygget, hvor en hest man slap l0s grressede 
nreste dag (22). 

Nordslesvig blev 1920 genforenet med Danmark, 
om formiddagen den 10. juli red Christian X på en 
hvid hest over grrensen ved Taps. Det ber0mte fo
tografi af kongens ridt med det otteårige s0nderjy
ske barn Johanne foran sig blev ophrengt i tusinder 
af danske hjem, og hesten blev husket som vor 
»nationalhest«, selv om den ikke var dansk, men 
k0bt i Paris af grevinde Alice Danneskiold-Sams0e 
på Visborggård i Himmerland; hun kaldte den 
Malgre tout - »trods alt«. 
Foråret 1920 s0gte kongefamilien efter en hvid 
hest til ridtet ind i det genvundne land, og grevin
den stillede Malgre tout til rådighed. For at vrenne 
besten til den uro, man måtte forvente ved grren
sen, blev den i en skov trrenet i at m0de en råben
de, flagviftende »folkemrengde« dannet af folk fra 
landsbyerne omkring gården. 
Et par dage f0r afleveringen blev den hvide hest 
(en vallak} gnedet med pibeler r0rt op i vand for at 
fjerne en brun misfarvning fra dens urin. Lidt af 
leret blev siddende og smittede af på kongens sorte 
benklreder; derfor troede prins Knud, at det ikke 
var en hvid men en »kalket« hest, og som et sago 
levede denne misforståelse videre i befolkningen. 
Greve Knud Danneskiold-Sams0e tilb0d Christian 
X den hvide hest, men kongen tog ikke irnod tilbu
det, og Nationalmuseet ville ikke overtage den til 
senere udstopning, det mente man blev for dyrt 
(ca. 12.000 kr.). Få år efter fik den syge ben og 
blev skudt, vistnok i 1924. Greven lod den begrave 
i en mindelund tret ved Visborggård, og på graven 
satte han en stor sten med indskriften: 

DEN HVIDE HEST 
Jeg kongen bar 
over grrensen hen 
da S0nderjylland 
blev dansk igen. 

Om stenen fortalte sagnet, at en jrette kastede den 
mod kirken i Skelund , da den var under opforelse 
(23). 
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