
Greven lod den fjermer hov, som hesten f0rst satte 
på det genvundne land, beslå med s0lv og forrerede 
den til kongen ; den opbevares på Amalienborg 
slot (24). 
Den hvide hest , som Christian X daglig red på gen
nem K0benhavn, skal have vreret en grå skimmel, 
der af og til blev farvet hvid (25). 

Under slaget på Fly hede i Salling kunne den sven
ske kong Albrecht ikke stå sig imod dronning Mar
grethe; fra kirketårnet i Kobberup så hun, at han 
lod sin hest aflive og indvoldene rive ud, hvorefter 
han skjulte sig i kadaveret - her tog Margrethe 
ham til fange (26). 
Der er e n hest af guld i kong Volkers grav ved 
Millinge (27). 
Valdemar Il lovede Slagelse by den jord, som Hel
lig Anders kunne ride omkring på et ni nretter gam
melt f01 samtidig med at kongen var i bad (28). 
Der fandtes ingen heste med spat i Danmark for 
svenskerne kom, de lod deres og vore beste gå for 
samme plov, og så blev de danske smittet (29). 
D en store sandflugt i klitterne n.f. Husby kirke 
blev startet af en havmand. Man fandt hans lig , 
satte det i e n vogn, sprendte seks l0bske heste for 
den og lod dem 10be mod havet - og straks h0rte 
sandflugten op (30). 
Hestene ville ikke trrekke en vogn med stjålne kir
keklokker og med sten fra en nedbrudt kirke (31). 
Da den omkomne fra en sammenstyrtet br0nd 
1848 skulle begraves, sprendte man et par sorte 
hes te for ligvognen ; men de ville ikke trrekke den 
og måtte udskiftes med to hvide. Nogen tid forin
den havde en mand set et ligtog komme ud fra 
gårde n, og der var to hvide heste for den forreste 
vogn (32). 
Man fortalte, at to tvilling-s0stre blev f0dt af et 0g, 
man lagde dem på mandens kofte i et hj0rne af 
gården (SFyn ; 33). 
I Frederik lll's stald fandtes en hest med et horn 
ud af begge 0 ren ; de faldt bvert år af og voksede 
ud igen (34). 

LITTERATUR: (1) 96 43,59,80,82,114,132,174 ; 
(2) 625 18; (3) 390 8, 10; (4) 390f2, 252; (5) 390 6, 
237f; (6) 390 4,339 ; 390g 2, 159f sml. 390[ 2. 252; 
440 83; (7) 390 4,338; (8) 1311906/23:3224 (1942j ; 
(9) 390[ 6,145; (10) 390!, 1,62,65 ; (11) 216 1()0; 
(12) 390 3,36,41 ; (13) 198 3,293; 130 10,518; (14) 
266 2,223f; (15) 390!, 6.2,92,94; (16) 426 1964, 
131 ; (17) 390 6, 209; (18) 244128; 64412,140; (19) 
390g 2,239; (20) 17 7; 711b 33; (21) 217 110; (22) 
468 lllf; (23) Jyske Tidende 13/2 1981 ; (24) 711i 

128; (25) 379 256; (26) 764p 4,17 sml. 44; 644 l ,9 ; 
(27) 499 32f; (28) 221 2, 525 sml. 688 300; (29) 390[ 
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4, 73; (30) 390/2,152; (31) 390/3,96,135; (32) 366 

272; (33) 677 46 ; (34) 574b 1,1763,597. 

EVENTYR, MOLBOHISTORJE 

»Hans med guldhåret« finder i en h0j en brun, en 
sort og en hvid hingst (1). Bjergmand ejer en hest 
helt besat med klokker, så han altid kan h0re, hvor 
den e r ; en tjenestedreng stjreler den og srelger den 
til kongen (2). Troldmand tager hovene af en hest, 
spytter på dem og rider op ad det stejleste bjerg 
(3). Pige lregger et halmstrå på bestens ryg, og den 
standser ( 4). En mestertyv skal stjrele tolv bes te fra 
en stald (5). 
En hest kommer ud af et trre (6), fremtryUes af ris 
(7). 
Troldmand forvandler en smuk prins til el grimt 
0g, der f0lger med en dreng til en bonde. Han 
srelger hesten, drengen genser den på et slot og 
srelger den til prinsesse, hesten finder hendes tabte 
ring, hun kysser den, og heste n forvandles til e n 
prins (8). Prins skal hugge hovedet af en hest og 
srette det til dyrets anden ende, og det genforvand
les til prinsessens bror (9), sml. nedenfor; prinses
se forvandles til en hest (10); heks forvandler kon
ges0n til en hvid, talende best (11); blandt seks 
heste skal en far finde sin omskabte s0n (12). En 
lrerling skaber sig om til hest, grimen skal tages af, 
f0r den srelges (13). 
Kongens hest Bissefalius reder hve r morgen en 
jomfru; en gåsedreng deler sin mad med en gam
mel kone, som siger, at han hos kongen skal bente 
en lille grå hest bag staldd0ren ; den kan tale og 
siger, at drengen skal klatre opiet trre og lade dens 
grime falde på Bissefalius, så bliver den tam (14). 
Prinsesse taler med sin hest mens hun rider til kir
ke (15). En dreng rider på en talende hest til et 
slot; er han sulten skal han rykke idens b0jre 0re , 
bliver han t0rstig i dens venstre. Hesten hjrelper 
barn med at 10se opgaver, drengen skal hugge dens 
hoved af og srette det ved halen, og dyret forvand
les da til en prins (16). En talende hest hjrelper en 
dreng hos havmanden og på et slot , hvor han bliver 
gift med prinsessen; ha n skal skrere dens boved af, 
osv. (17). 
En gammel hest hjrelper en prins med at fange den 
kanariefugl , som kan lrege en syg konge (18). 
Dansk prins sender seks mrelkehvide heste med 
lyser0de muler, guldsko og skarlagens drekkener til 
den engelske konge (19). Helten kommer ridende 
på en guld hest (20); en grå hest har fire guldsko 
(21) , e n hest taber en guldsko for bvert skridt (22); 
en karl narrer nogle mrend til at k0be et udgangs-
0g, som han påstår g0r penge, når han slår det på 
rumpen (23). 
En hest drrebes af gift i et horn og redes af kragerne 



(22). Fanden bruger huden af en helmisse som 
borddug eller treppe og bygger et hus af en horse
pande (22), en opsats på bordet er et hestekranium 
(24). På en trrehest, som står i slotsgården, rider en 
prins til byen og tilbage (25). En talende hest kan 
gå på både land og vand (26), en hest fra havet 
rider over vand og land (27); en prins skal skaffe 
kongen en hingst, der kan springe over slottet; et 
rese! skaber sig om til en hingst og prresterer det 
samme (28). 
Vorherre tager benet af en hest og skoer det (29). 
Dannebrogshesten (30); De tre bjergheste (31). 
I en l0gnehistorie tager et 0g fire mil i hvert skrid! 
(32). 

En mo/bo kom ind i en butik i Århus, hvor et rundt 
sennepslod lå på disken, og spurgte, hvad det var 
for en mrerkelig tingest. »Det er et hestereg«, sva
rede k0bmanden, »du kan lade det ruge ud, så har 
du et f01«. Det syntes molboen var en god ide, og 
k0bmanden solgte ham loddet for en h0j pris. 
Hjemme (ande han »hesteregget« under sit gamle 
0g. Der gik lang tid , og der kom ikke noget f0l ud 
af det. I sin rergrelse besluttede molboen at drukne 
regget og tog det med op på en h0j, så det kunne 
trille ned i havet tret ved. Men loddet trillede skrevt 
og ramte en tornebusk på skrrenten; under den lå 
en hare , som sprang vrek. Nu troede molboen, at 
regget gik itu, da det ramte busken; han l0b efter 
haren og råbte fyl, fy!, fy!, fy!! (33). 

LITTERATUR: (1) 397 34; (2) 390b l25f sml. 244 

1,207; (3) 244 225; 644 12,8 og 13,42; (4) 244c 69; 
(6) 644 8,14; (7) 390 4, 285; (8) 244g 133-40 sml. 
244b 211-26; 390 7, 340; (9) 390 5, 201f; (10) 244b 

10-13, 45-49 ; (11) 480 70-76; (12) 244 228 sml. 390 

7,27; (13) 244 229,232; 644 7,190 og 13,135; (14) 
244 l 19f; (15) 390 5, 64; (16) 244f3ff; (17) 420 119-
29; (18) 390b 265; (19) 244e 60f; (20) 644 6,222 
sml. 244g 109; (21) 244e 63; (22) 390 5, 
131 ,232,291; (23) 390 13,219f; (24) 390 5, 232; 
390b 271; 244e 219; (25) 390 7, 36ff; (26) 366 48f; 
(27) 390k 86; (28) 366b 11-13,16f; (29) 644 10,2; 
(30) 390 12,100-03 sml. 127 31; (31) 420 41-50; (32) 
644 3,202; (33) 390h 1,40. 

GÅOER 

Hvad er det, som bestandig går med et forklrede 
for r0ven? (I) ; som g0r alting med et forklrede for 
sin r0v (VJylland; 2); hvad går i marken og vender 
forklredet hjemad ? (1854; 3); hvad er det, som 
vender forklredet til byen, når det går fra byen? (4) 
= hest med halen. 
Hvad er det, der er lådden indvendig og lådden 
udvendig og har en stjert imellem ? (NVFyn; 5); 

låddent mod låddent og en stiv stang imellem? (1) 
= et spand heste for vogn. Hvad er det, som kom
mer fra Havrum og går til Davrum og brerer sine 
100 pund; (6). Hvomår ligner en hest mest et får? 
Hvoroår bliver hesten til et andet dyr? (7) = når 
den er lam. 
Hvorfor giver man hesten foder fortil (1) = den 
har ingen trender bagtil; hvor blev verdens f0rste 
hest sadlet? (8) = på ryggen. 
Når et br0d koster 2 mark, hvad skal man så have 
for et lres h0? (9) = et spand heste. 
Hvilken lighed er der mellem en svigermor og et 
f0l? (10) = de bli' r begge til plage; hvorfor duer 
hesten ikke til at vrere skrredder? (1) = den reder 
fo'ret; hvorfor kan en hest ikke vrere elektriker? 
(11) = fordi den taber prererne. Hvor mange s0m 
skalder til en helbeslået best? (12) = ingen, den er 
skoet. Hvad er det , som går på hovedet til vands og 
drikker mellem benene? - der står på hovedet og 
reder mellem benene? (1), hvad går ti1 vands med 
25 hoveder og drikker kun med det ene? (13), -
der render op ad bakke og ned ad dale med 33 
hoveder og en hale? (1); hvad er det , som ringler 
og skringler og går til vands med hovedet? (4) - i 
alle eksempler = hesteskos0mmene. 

LITTERATUR: (l) 390m 42f,220f; (2) 178b 

1,601 ; (3) 244 233; ( 4) 644 6, 46, 58; (5) 131 1906/ 
38:972; (6) 644 2, 41; (7) 131 1906/38:622; 644 9, 
138; (8) 644 2,77; (9) 244 235 sml. 178b 1,600; (10) 
131 1906/39 (1911); (11) 131 1906/38:1024; (12) 
764p 139; (13) 644 9,91 sml. 109; 638 25f. 

SKIK, B0RNELEG 

I h0vdinggrave fra bronce- og jernalder ligger ske
letter af de heste, som fulgte deres herre i d0den. 
De dertil knyttede hedenske ceremonier levede vi
dere lrenge efter kristendommens officielle indfo
relse. Paven Innocens IV forb0d 1249 ved sin legat 
i Danmark, at der ved ligfrerd blev sunget om den 
d0des ridt mod det hinsidige med et stort f0lge og 
skinnende våben. Helt til nutiden var det skik, at 
en konges og adelsmands ridehest f0rtes med i s0r
getoget, foran eller efter kisten. 
I testamenter for reformationen står der ofte, at 
den afd0de skrenker sin stridshest til den kirke, 
hvor han vit begraves ; undertiden f0jes til , at den 
skal rides ind i kirken. Denne indridning fandt sted 
endnu i begyndelsen af 1600-t. Ved Gert Rantzaus 
begravelse 1627 »kom en rytter, som var den salige 
statholders livtjener, if0rt hans kyrads ... og hvis 
hest med sort klrede var overtrukket og blev såle
des holdende i kirken nrermest liget den hele prre
diken igennem«. Fyns stifts biskop Niels Jespersen 
erklrerede 1566: »Hesten skal ikke indrides i kir-
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ken , men den som sådan rustning f0rer må sidde af 
og brere det ind for eller efter liget , som det kan sig 
bekvemme, og lade kirken, som er vart bedehus, 
nyde sin tiJb0rlige fred uden slig urenhed og be
smittelse«. 
Det nyttede dog ikke. Hesten spillede fortsat en 
stor ceremoniel og symbolsk rolle i de pomp0se 
begravelser. Frederik Il's livhest deltog 1588 med 
mange sortklredte rideheste i s0rgetoget til Roskil
de domkirke, og godt 350 år senere, 30. april 1947, 
blev Christian X's hest f0rt bag kisten gennem K0-
benhavn (1). 

E n vestsjrellandsk bonde bestemte, at hans hingst, 
som fik mange prremier og gjorde barn velhavende, 
skulle aflives straks efter hans d0d - hvilket skete 
da han 1884 var d0d (2). »Et år jeg [H. P. Hansen] 
var på tur sammen med Evald Tang Kristensen, så 
vi, at der hang et hesteben i en vognport i Fårup 
ved R0dkrersbro. 'Hvorfor hrenger det gamle ben 
der?' spurgte jeg mande n. Jo, det var af en hest , 
der havde tjent tro i gården i en lang årrrekke. Da 
hesten ikke lrengere kunne arbejde, blev den truk
ket he n til en slagter, og han skulle levere hovene, 
hvori ejerens bogstaver var brrendt, tilbage som 
bevis for, at dyret var slået ned og ikke solgt til en 
anden mand« (3); sml. s. 68. 

I jemalderen satte ma n i moser et hestehoved spid
det på en lang stage og beklredt med en hestehud 
som offer til krigsguden. Siden rejste man kraniet 
på en stang udenfor gården; ved at vende gabet 
mod naboen, kunne man lede onde änder derhen. 
Endnu senere gik en person foran i juleoptoget 
med et hestehoved på en slang; det havde trendte 
lys i 0jnene, og han havde et treppe over sig for at 
ligne en hest ( 4); sml. nedenfor. 
Ville man nedkalde ulykke over en fjende rejstes 
nidstangen med 0verst et hestehoved, hvis opspile
de gab vendte mod hans boprel (42). - Der var strid 
mellem folkene i Vedsk0lle og Tjrereby. En julenat 
vilJe vedsk0Uerne drille dem i Tjrereby, og de skar 
hovedet af en netop d0d hest og tog afsted for at 
srette det på en stage midt i byen. Men da de kom 
til Hindemose 10d det, som om en hest vrinskede, 
og hovedet på stagen svarede igen. De blev så for
skrrekkede, at de kastede stage og hestehoved fra 
sig og styrtede hjem. Hovedet var splittet ad, da de 
nreste morgen kom ud til masen (5). 

Slagterne i Kolding og Holstebro plejede o . 1900 at 
f0re en hest , der skulle slagtes, gennem gaderne 
pyntet med blomster og en gr0n krans om halsen ; 
forrest gik e n trommeslager, og en mand råbte, at 
k0det kunne fås til den nrevnte pris hos vedkom
mende slagter (6). 
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»At lave en hest. Bruges i julestuerne eller ved 
dansegildeme. To karle stiller sig med ryggen mod 
hinanden, og benene bindes sammen helt oppe ved 
låret , altså så langt oppe de t kan g0res. De b0jer 
sig nu i lrenden begge forover (hver sin vej), deref
ter får begge en pind i hver bänd, som er en halv 
alen lang, og med disse pinde st0tter de sig mod 
jorden. Der lregges et drekken ben over ryggen af 
dem , det må nå så langt ned, at man ikke ser bene
ne. En tredie sretter sig op og rider som på en hest, 
og nu bevreger de sig i samme retning« (Horsenseg
nen o. 1900; 7). 
På Falster blev en hvidemrer dannet af to personer: 
»Man fik fat i en horsepande og satte lys i 0jenhu
lerne, en af karlene holdt det frem foran sit ansigt, 
en anden gik bag ham, bukkede sig og satte sit 
hoved mod hans ryg. Begge var drekket af et lagen, 
og det hele skulle ligne en hest« (o. 1850; 8). 
Ved gilder og dans Javede karlene i VSjrelland den 

hvide hest. To gik foroverb0jet, den bagerste hol
dende den forreste karl om livet, begge drekket af 
et lagen, mens et par r0de kvindehuer forestillede 
dyrets 0ren . Hesten travede h0jt vrinskende om
kring i stuen mens den drejede hovedet til siderne 
(9). I Egeslevmagle bestod julebukkens hoved af 
en halmdusk på en stang og omhyllet med et klrede 
på hvilket var malet 0ren, mule og 0jne, så det 
lignede et hestehoved (10). 

Håndtaget på manglebrrettet brugt til at rulle t0j 
med var nresten altid et udskåret hestehoved. 
Sml. s. 34, 40f. 

Legen »ride strandhest«: en dreng lregger sit b0je
de hoved mod en anden drengs ryg, holder i hans 
t0j og brerer e n tredie på ryggen (o. 1840; 11). 
Når barnet ved sengetid var klredt af, skulle dets 
far eller mor »sko hest«. Idet man bankede under 
foden sagdes: 

Sko, sko hest! 
Hvem kan bedst? 
Det kan vor prrest. 
Nej såmrend kan han ej. 

Det kan vor smed, 
som bor ved vart led. 
G iv ham to skilling for de t, 
Nippe, nippe nellike r af! 

Mod slutningen nappede man i barnets treer som 
nå r smeden trak »nelliker« (små s0m) ud af be
stens sko (Falster o. 1900; 0 Jylland; 12). Sko, sko 
lille hest, hvor mange s0m skalde r i? Otte eller ni , 
slå dem allesamme n i (13). At sko heste (14), kan 



du sko din fars hest? var en behrendighedsleg (15). 
»Kan du holde din fars heste?« - svarer barnet ja 
fores en hånd hurtigt frem og tilbage forbi 0jnene, 
den som blinker kan ikke holde dem (16); narre
sp0rgsmål: kan du strrekke en hestesko ud mellem 
dine hrender? - skoen tages med hrenderne og 
strrekkes ( rrekkes) frem ( 17). 
Ride ranke: barnet sidder på en voksen persons 
knre og gynges op og ned (1700-t ff; 19). 
B0rnerim: ride til m0l' · på ti f01, · komme tilbage · 
på to plagge · med en stor sigtekage (0Hanherred, 
Vendsyssel; 20). B0rnesang: Gunder Knudsen, 
Kom, du store pruhhest (21). Bogstavhistorie: 
Hans Hansens Hans har hundrede heste, hundrede 
heste har hundrede haler, hundrede haJer har 
hundrede hestehår; her holder herr Hans, han har 
hundrede hvide heste, hver hest har hundrede hvi
de hestehalehår (S0nderjylland, VSlesvig; 22). 
Piv-i-r0v hest = leget0jshest med en fl0jte i rum
pen ( 1700-t ff; 23); gyngehest = leget0jshest på 
buede gren ger ( 1800-t ff; 24); mange b0rn red på 
en krephest; på krepheste med udskåret hoved og 
kul0rte bånd efterlignede b0rn på A::r0 karlenes 
fastelavnsridt (25); karrusel'er på markeder og ti
volipladser k0rer med udskårne og bemalede trre
heste, som kan vippe og/eller dreje , så barnet 
klamrer sig til den med fornemmelsen af, at det 
ellers bliver slået af. 

LITTERATUR: (1) 643 nr. 1,1963; 198 1, 455; 
705 7 ,409f; (2) 366c l 45f; (3) 662 1, 26; ( 4) 423c 90; 
379 215; (4a) sml. 625 152f; (5) 662 2 ,38; (6) 131 

1906/23:2254 (1937), 2455 (1910) ; (7) 390i 354 sml. 
390e tb. 4,98 (Randersegnen); (8) 242b 227; (9) 
239145 ; (10) 7721913, 36 ; (11) 461 557f; (12) 426 

1964, 122 sml. 644 4,92; 131 1906/46:2224 (1935); 
(13) 390i 17-21 (m. varianter); 366 45; 255 184; 178 

104; (14) 644 4,92 ; (15) 178b 1,600; (16) 390i 166; 
715 196f; 360 (Velling o. 1950, Vodder 1941); (17) 
644 2, 41; (19) 547 17,414 ; 390i 31-33 (m. var.); 
(20) 360 (Tolstrup, Lild) ; (21) 521 25; (22) 131 

1922/37:3148; 548 2.2, 35 ; (23) 547 5, 48f og 8, 51; 
178b 2, 814 sml. 390f 1,71; (24) 547 7,414. 

AVERSION MOD HESTEK0D 

»Hestens k0d var engang Nordboens krereste f0de. 
Da vore forfredre endnu hyldede Odins lrere var 
besten et helligt slagteoffer til de h0je guder, dens 
k0d blev fortreret ved offermåltiderne og savnedes 
aldrig blandt h0jtidsretterne. For at udrydde en af 
hedenskabets mest indgroede skikke, udslette en
hver erindring om den gamle lrere, som var forbun
det dermed, måtte Nordens kristne apostle prredi
ke mod hestek0d som en vederstyggelighed og ind
prente afholdenhed fra dets spisning. Jo lrengere 

tiden skred frem og jo dybere den kristne lrere slog 
rod, desto mere kom hestek0dets velsmag i for
glemmelse. Til sidst gik det hos vore fredre over til 
en afsky mod denne f0de, der forplantedes fra 
slregt til slregt. Man kan ikke med foje lregge andet 
til grund herfor, thi det er hverken Guds vilje eller 
Kristi hellige lrere, at vi skal holde os fra at spise 
hestek0d« (1809; 1). 
Pave Gregor III skrev 732 til rerkebiskoppen i 
Mainz: »Du har meddelt mig, at nogle fortrerer 
k0d af vilde, de fleste k0det af tamme heste; tillad 
for fremtiden ikke dette, hellige broder. Denne 
skik må fjernes med alle de midler, der står til din 
rådighed, og der b0r fastsrettes en retfrerdig straf 
for alle, der fortrerer hestek0d; de som g0r dette er 
urene og deres gerning afskyelig«. 
I Danmark skulle betales 3 mark til biskoppen og 
overtrrederen skrifte offentligt. Forbudet blev f0rst 
ophrevet med reformationen 1536. 
»Overalt sej rede den nye lrere. Så grundig var sej
ren, at det lykkedes helt at forvende folkets gamle 
dom om dette dyr. Hesten, det ypperste busdyr, 
nordboens trofaste, kloge ven, tapper og dog en 
godmodig slider som han selv, blev nu med et ved 
sin d0d til en uren, forbandet skabning, som ingen 
kunne r0re ved uden at miste sin rere« (2). 
Ud over kirkens kamp mod hedenskabet blev for
budet begrundet med, at djrevelen deltog i hestens 
skabelse, derfor er dens k0d uspiseligt (3) , sml. s. 
46; i Vendsyssel sagde man, at hvide heste er urene 
og uspiselige, fordi den farve, som skulle have sid
det i hårene, findes i k0det ( 4); og på Frenllerne 
siges, at den som spiser hestek0d får en r0d nrese 
eller et fedtglinsende ansigt, han kan ikke mrettes 
og bliver en frådser, hans sved er ildelugtende og 
han bliver ikke gammel (5). 
Den egentlige årsag til aversionen mod hestek0d er 
uopklaret. Allerede i 300-t diskuteres på grresk 
område, hvorfor de kristne afholder sig fra heste
k0d, når Biblen ikke forbyder dem at spise det (6). 
I den bevarede litteratur omtales fåret og ikke he
sten som det typiske offerdyr; hesten varet relativt 
sjreldent, for h0vdingene vrerdifuldt brugsdyr, 
mens de fleste havde råd til at ofre et får. At kirken 
forb0d de kristne at spise netop hestek0d kan skyl
des kirkeledernes frygt for at miste arbejdsdyr til 
klostrene (7) ; eller man ville udrydde den reldgam
le fallosdyrkelse knyttet til besten (8). Endelig kan 
aversionen mod heste- og hundek0d skyldes dyrets 
nrere forhold til mennesket; man slagter, flår og 
spiser ikke en god ven og arbejdsfrelle, det ville 
grrense til kannibalisme. 
Efter at hesten var blevet en urent dyr kunne »rerli
ge« mennesker ikke befatte sig med at slagte og flå 
heste. Det overlod man til natmanden eller rakke-
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ren, der i forvejen blev betragtet som en ua:rlig og 
uren person. Man havde i Vendsyssel spisebestik, 
tallerkener osv., som kun blev brugt af rakkeren. 
Ingen rettede sig efter forordningen helt fra 21. 
marts 1685, at natma:nd, hestegildere, skorstensfe
jere o.a. skulle regnes for a:rlige folk. 
Da ingen kunne r0re ved en d0d hest uden at blive 
kaldt ukristen og en rakker, blev selvd0de heste 
ikke fjernet fra stedet, hvor de faldt; 1774 kom 
derfor et påbud om, at enhver bonde skulle lade 
sin d0de hest flå og nedgrave ; adskillige steder i 
landet måtte amtma:nd og pra:ster ud for som de 
f0rste at la:gge hånd på de d0de dyr og vise, at der 
ikke var noget ua:rligt ved at g0re det. En forord· 
ning af 31. januar 1794 befaler, at husbonden selv 
skal s0rge for at huden bliver flået af, ingen tjene
stefolk og naboer må na:gte at va:re ham behja:lpe
lig dermed. 
Men man kunne stadig ikke få folk til frivilligt at 
udf0re , hvad hidtil var anset for en rakkergerning. 
2. april 1810 klager den lollandske stiftamtmand 
Morgenstjerne over, at »almuen lader d0de krea
turer ligge ved sine gärde med huden på, hvorefter 
de med huden begraves«. Sognefoderne b0r 
strengt overvåge, at man retter sig efter loven, og 
politimestrene personligt va:re til stede når en hest 
skal flås. Den 20. april kunne han bekendtg0re: 
Det er blevet indberettet , at da en hest kom til 
skade på en prrestegård fandtes ikke alene folkene 
villige til at aftage huden som en fuldkommen 
pligt , hvis efterladelse fordrer straf, men endog 
uden modbydelighed spise af k0det både kogt og 
stegt , hvilket til opmuntring for andre herved al
mindeligt bekendtg0res. 

Rakkernes slagtning var meget brutal. De n0jedes 
med at stikke en kort kniv i dyrets bringe, hvoref
ter det forbl0dte, og det kunne tage la:ngere tid. Et 
sted ved Tolstrup stak rakkeren forkert, hesten l0b 
efter ham og han måtte sk jule sig i en ra:vegrav ; 
ved L0gst0r l0b en hest en halv fjerdingvej med 
kniven i bringen f0r den styrtede (9). 
Man var så bange for at få 0genavnet rakker, at 
alle i landsbyen blev kaldt til gården, nå r en hest 
skulle flås; selv pra:sten skulle deltage og oldinge, 
og et barn i vuggen r0re ved dyret (10). På en gård 
kogte man k0det til grisefoder, lagde det med for
ke i gruekedlen og tog det op igen med forke, bag
efter havde man stort besva:r med at rense kedlen 
for k0dets urenlighed. Skindet fik ejeren, resten 
tog rakkeren med sig, hans familie levede h0jt på 
det gratis k0d. Ville gårdens folk have k0det , måt
te hesten flås i hemmelighed om natten, men det 
blev hyppigt opdaget, og så digtede man nidviser 
om dem. 

52 

Under belejringen af K0benhavn 1536 rådede der 
stor hungersn0d bag voldene, til sidst spiste man 
hunde, katte , fr0er og krager, da byen overgav sig 
varder spist mere end 300 heste (11). 
Prisen på de ga:ngse k(ildvarer steg i slutningen af 
1700-t og sa:rlig i begyndelsen af 1800-t som folge 
af Danmarks deltagel se i Napoleonskrigene ; fra 
både regeringens og privat side påbegyndtes en op
lysnings- og agitationskampagne for at overvinde 
befolkningens uvilje mod hestek0det. 1803 
skrives: 
- Hvad andet end fra ungdommen af indgroet for
dom er det , at vi ikke spiser såvel dette k!ild som 
k0det af så renlige dyr som katte og hunde, der dog 
så let kan skaffes? Andre folkeslag nyder det med 
velbehag mens vi kaster det unyttet bort og langt 
hellere betaler okse-, ko-, kalve- og lammek0d i 
dyre domme end bekvemmer os dertil. Kan man 
spise det alta:dende, urenlige svin og den rå 0sters 
med appetit, kan man utvivlsomt spise alt spiseligt 
når blot vi ha:ver os over vaner og fordomme. Gar
ver Ring lader i sit garveri dra:be årligt omtrent 600 
heste og k0det med benene graves ned - få skridt 
derfra sidder på St. Hans hospital flere patienter, 
som tre gange om ugen må lade sig n0je med 3 
pa:gle vandgr0d efter reglementet. Hvilken beha
gelig afveksling hvis disse mennesker kunne få he
stek0d og suppe af benene. Man vi! overvinde for
dommen såsnart man får overbevist sig om, hvor 
godt dette k0d ser ud og hvor behageligt det sma
ger. Hvor ofte sker det ikke, at en ellers frisk og 
sund hest bra:kker et ben eller får anden skade så 
den må dra:bes, det ypperligste k0d kastes for rov
fugle og hunde. På Veterina:rskolen dra:bes om
trent 50 heste om året. Alle, der ikke er d!ilde af en 
ubehagelig indvortes sygdom eller hvis muskler 
skal bruges til anatomi, spises af eleverne og an
dre. Når en bondekarl har va:ret der et par dage 
som la:rling finder han velbehag i dette k0d uden 
anden opmuntring end sine kammeraters eksem-

En gyngehest fra o. 1880. Tegning fra Niels 

E. Nielsen: Hestens Aartusinde, 19/3. 
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