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' Zor anden Gang i sin korte Levetid maa Dansk veterinærhisto- 
'—' risk Samfund beklage det smertelige Tab af sin Formand, idet 
Stadsdyrlæge Vagn Mørch-Sørensen døde i sit Hjem den 6. Marts 
1944 efter et længere Sygeleje, der allerede i Efteraaret 1943 havde 
tvunget ham til selv at opgive ogsaa sin Indsats for Veterinærhi
storien.

Som Søn af den i Standens Interesser stærkt interesserede Horsens- 
Dyrlæge, Holger Sørensen, var det vel naturligt at vente, at Mørch- 
Sørensen vilde fortsætte og videreføre Faderens Arbejde i og for 
Standen. Allerede i Studietiden tog han fat, var saaledes i flere Aar 
Medlem af Bestyrelsen for Veterinærmedicinsk Forening og i en Del 
af Tiden Formand for samme.

Mørch-Sørensens Uddannelse som Dyrlæge var alsidig. Først Assi
stent i en af Jyllands største Praksis i 3 Aar, derefter Assistentstilling 
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ved Skolens ambulatoriske Klinik og Fødeklinik, hvilket Ophold brat 
blev afbrudt ved Faderens Død, idet han da overtog Faderens Praksis 
og Stillingen som Reservedyrlæge ved Horsens Andels-Svineslagteri. 
1936 blev han Overdyrlæge ved A/S I. D. Koopmanns Svineslagteri 
i Horsens, og fra 1937 afstod han Praksis, gik over til den kommu
nale Mælkekontrol og ansattes i 1943 som Stadsdyrlæge i Horsens.

Med sin smittende Energi, Gaa-paa-Humøret og den utrættelige 
Virkelyst var det naturligt, at Mørch-Sørensen, hos hvem en ren 
Karakter, Ærlighed og Hjælpsomhed ikke blot var Egenskaber, men 
Manden selv, vilde faa mange Tillidshverv lagt paa sine Skuldre.

For sin By har han som Turistmand — han havde ved sin Død 
i 3 Aar været Formand for den lokale Turistforening — været en 
ivrig Forkæmper for Horsens og Horsenslandets Egnsinteresser.

Mørch-Sørensens stærke Kollegialitetsfølelse maatte naturligt føre 
ham ind i det faglige Foreningsliv. Han var 2 Gange 6 Aar Formand 
for Horsens og Omegns Dyrlægeforening, en dygtig Formand, der 
med et organisatorisk Talent og en vindende Optræden evnede at 
faa selv de vanskeligste Forhandlinger til at forløbe glat. Med sin 
humoristiske Ironiseren forenet med den ham egne friskfyr-agtige 
Udtryksmaade maatte han ramme Hovedet paa Sømmet. Ja, hvem 
erindrer vel ikke endnu hans lille Opsats „En Pakke Søm“ (Medlems
bladet 1925), hvori han netop fik sagt det, alle hans Kolleger tænkte, 
og som de kunde have ønsket at give Udtryk for paa samme Maade.

Et Udtryk for hans store Standsfølelse var da ogsaa hans øjeblik
kelige Reaktion, da Klastrup i Medlemsbladet slog til Lyd for Dan
nelsen af Dansk veterinærhistorisk Samfund. Her var det Organ, der 
over for Omverdenen var i Stand til at vise, hvad Dyrlæger, hver 
paa sit Felt, havde udrettet og betydet. En naturlig Følge var det 
da, at han paa Foreningens stiftende Generalforsamling i Fredericia 
den 27. Maj 1934 indvalgtes i Bestyrelsen, ikke for at udfylde en 
tom Stol, men for at tage fat. Han paatog sig Sekretær- og Kasserer
stillingen, og da Formandspladsen efter Klastrups Død blev ledig, 
var det naturligt, at Mørch-Sørensen paatog sig ogsaa dette Hverv. 
Oprindelig ukendt med historisk Arbejde kastede han sig med den 
for ham egne Iver over de nye Opgaver, og hans Lyst til selvstæn
digt historisk Arbejde bragte saa interessante Arbejder for Dagen som: 
„Levertydning hos Babylonierne og Assyrerne i Oldtiden“ og Arbej
det om den veterinære Papyrus fra Kahun i Ægypten.

Tanken om i Aarbogen at mindes de Kolleger, der er døde det 
foregaaende Aar, er Mørch-Sørensens. Foruden at bringe disse Bio
grafier, der har en ikke ringe personalhistorisk Betydning, var det 
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Mørch-Sørensens Hensigt tillige at riste en Minderune over de Kol
leger, der i Stilhed havde røgtet deres ofte brydsomme Kald og inden 
for deres Virkekreds havde ydet det bedste, de evnede.

Opgaven var saare vanskelig, og Kritik af hans Omtale af Kol
legerne mødte ham, ihvorvel han gik til Arbejdet med den største 
Samvittighedsfuldhed og Grundighed.

For en Mand som Mørch-Sørensen, fri i Tro og fri i Tale, maatte 
de 5 tunge Aar af Danmarkshistorien ride som en Mare. Med hans 
store Kærlighed til og Tro paa Hjemmet, Byen og Fædrelandet maatte 
de sømbeslaaede Støvlers Trampen over alt og alle tynge haardt paa 
det lyse Sind. Man kunde have ønsket Mørch-Sørensen at opleve de 
lyse Dage. Vi maa nu glædes over at have lært et godt Menneske 
at kende og over at kunne mindes en helstøbt Personlighed.
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Hesten i Dødekulten.
Hesten som Gravgave.

9et ældste Vidnesbyrd om Hesten i Kultens Tjeneste yder natur
ligt nok Arkæologien.

I Jættestuen „Troldbøj“ (Holbæk Amt) er fundet Skulderblad og 
Bækken samt et forkullet „Taaled“ af en Hest. Forkulningen, der 
sikkert skyldes Offer- eller Renseild, viser i hvert Fald, at Knoglen 
ikke er indslæbt af Ræve eller andre Rovdyr. Efter Knoglernes Be
liggenhed i Højen og det øvrige Gravfund maa Hesten antages at 
stamme fra den yngre Stenalder1.

En pragtfuld Illustration af, hvorledes en Høvdings Begravelse 
foregaar i den ældre Bronzealder, findes paa Kivikgravens Stenplader. 
Af de forskellige figurrige Scener og Situationer har følgende (Fig. 1) 
særlig Interesse: En Mand staar forrest paa en tohjulet Vogn for
spændt med to Hingste, som han styrer ved Hjælp af Tømmer, der 
gaar til Hestenes Mund. — To stejlende Hingste overfor hinanden 
i Kamp. — Et Kar(?) — Ristningerne er af Bing tydet saaledes, at 
de to Hingste drager Kultvogn i Procession, siden kæmper de mod 
hinanden, og til Slut ofres de (eller den sejrende Hingst), samt at 
det er deres Blod, der forvares i Karret. Andre Løsninger er dog 
ogsaa sandsynlige; Vognen kan være Ligvognen, selv om den døde 
ikke er afbildet, og der kan være Tale om Kapkøring (se senere)2.

I Løbet af Bronzealderen bliver Ligbrænding mere og mere almin
delig og bliver til sidst eneraadende. Prøver fra Urner fra den første 
Del af Jernalderen viser ofte Dyreknogler, men næsten udelukkende 
af Faar, det sædvanlige Maddyr3. Disse Urner stammer fra den jævne

’C. A. Nordmann: Jættestuer i Danmark. Nord. Fortidsminder. II. S. 79. 2 Brønd
sted: D. O. II. S. 105 m. III. -- Almgren: Hällristningar. S. 170. — Bing: Das Kivik- 
denkmal. Mannus VII. 1915. — 3S. Müller: Dyreknogler fra Ligbaalet. A. f. n. O.
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Mands Begravelse. Er det en Høvdings Baalfærd, henlægges foruden 
et rigt Vaabenudstyr og Dødemaaltid ogsaa Vogn med to Køreheste4.

I Odinshøjen ved Gamle Uppsala fra ca. 500 e. Kr. fandtes brændte
Knogler af alle de almindelige Husdyr5.

Fig. 1. Stenplade fra Kivikgraven.

I talrige danske Grave fra 
Vikingetiden er fundet He
steknogler. Der synes ikke 
at være nogen bestemt Re
gel for Anbringelsen af He
sten. Undertiden lægges Liget 
oven paa Hesten — i en 
enkelt Grav er Hestehove
det afhugget og lagt ind i 
Trækisten ved Ligets Fødder, 
Resten af Hesten er anbragt 
under Kisten — i andre Tilfæl
de er Hesten anbragt i den øst
lige Del af Graven. Ved Sten
gadegraven (Nr. 3, Tullebølle, 
Langeland) synes Hesten at 
have staaet levende i Graven, 
hvorefter Hestens Pandeben 
er blevet knust, og Hesten 
er sunket sammen paa Stedet6. 
I to bornholmske Høvdinge
grave ligger Hesten øverst 
i Højen sammen medTrællen7.

Ogsaa paa Island er fundet adskillige Grave, hvor en Hest er 
nedlagt sammen med Liget af en Mand, i enkelte Tilfælde ogsaa 
i Kvindegrave, sjældent har Hesten faaet sin egen kredsrunde Dysse. 
I Gravene ved Dalvik er der en udpræget Ensartethed i Henlæg
ningen af Hesten, idet Hovedet altid er taget af — Hugmærker i Hals
hvirvlerne er mærkeligt nok ikke konstateret — og lagt ved Hestens 
Bug. Halsen af Hesten er med een Undtagelse rettet bort fra dens 
Herre (ud mod Fjorden). Ensartetheden i Ritualet beror sikkert i nogen

4 Brøndsted: D. O. III S. 45 og 49. Kraghede og Langaafundet fra yngre keltisk 
Tid, ca. 200—0 f. Chr. F. — smig. Tacitus Germania, cap. 27: quorundem igni et 
equus adicitur. — 5 Knut Stjerna: Fasta fornlämningar i Beowulf. Ant. Tidsskr.f. Sver. 
18.-4.-1908. S.49. — »Brøndsted: Danish inhumations graves of the viking age. Acta 
Arch. VII. 1936. — 7Vedel: Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder. 1897. S. 148.
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Grad paa, at de døde maa antages at stamme fra samme Qaard8. 
Disse Begravelser stammer selvfølgelig alle fra Tidsrummet 874— 
1000 e. Kr., og fra samme Tid er der ganske tilsvarende Fund i 
Moderlandet Norge9.

I en Gravhøj ved Gaarden Skedsmo i Ullensaker laa Hesten i Gra
vens nordlige Del med Hovedet knækket om for at faa Plads i Graven. 
Skelettet laa oven paa Sværdodden, saa Hesten maa være lagt i Gra
ven, efter at Manden var lagt ned10. I adskillige norske og en enkelt 
islandsk Grav findes Hestens Hoved nedlagt alene, mens de øvrige 
Knogler mangler, maaske paa Grund af vanskelige Graveforhold. 
Hovedet maa da være lagt ned som symbolsk Repræsentant for 
hele Dyret11.

Selv hvor Liget gravlægges i Skib, mangler Hesten ikke. I den 
eneste danske Skibsbegravelse, „Ladbyskibet“, findes som bekendt 
11 Hesteskeletter i Skibet12. Lige saa storslaaet og blodig har Dron
ning Aases (?) Ligfærd været; thi i og omkring Osebergskibet er 
fundet Skeletter af 14 Heste, hvis Hoveder er afhugget og henlagt i 
en Dynge. I Skibet er desuden fundet en Vogn13. Omkring Gokstad- 
skibet har ligget 12 Hesteskeletter, men foruden disse Overklasse
begravelser findes ogsaa mere enkle norske Baadgrave med blot een 
Hest ligesom i den islandske Baadgrav ved Dalvik14. I den svenke 
Baadgrav ved Årby synes Hesten endog at have faaet Foder med 
i Graven, ligesom de afdøde Mænd og Kvinder faar deres Døde- 
maaltid15. I den svenske (?) „Baadkammergrav“ ved Hedeby i Søn
derjylland fandt man i det baaddækkede Gravkammer to Krigeres 
Udrustning og derimellem bl. a. Ridetøj til 3 Heste, og nogle Meter 
Øst herfor laa 3 Heste i en fælles Grav med Hovederne rettet mod 
Krigergraven10.

8 Kr. Kaalund: Islands Fortidslævninger. A. f. n. O. o. H. 1882. S. 78. — D. Bruun 
& F. Jonsson: Dalvik-Fundet. A. f. n. O. o. H. 1910. S. 62. — 9 H. Schetelig: Vest
landske Graver fra Jernalderen. Bergen 1912. — 10 Sig. Grieg: Vikingetiden i Norge. 
1928. S. 112 og Fig. 31. — 11 ibid., S. 123. — D. Bruun: Arkæologiske Under
søgelser paa Island. Geogr. Tidsskr. XV. 1900. S. 79. — 12C. C. Matthiessen: Skelet
fundene i Ladbyskibet. D. v. A. IV. 1937. S. 8. — «J. Baahuus-Jessen: Nogen rester 
fra vikingetidens husdyr. Norsk Vet.-Tidsskr. XXVI Nr. 4. — 14 Sig. Grieg: Grav
plassene i Lille Guldkronen og paa Berg. Oldtiden X. Oslo 1923. — S. Grieg: Vikinge
tiden. S. 86. — H. Schetelig: Vestlandske Graver. — D. Bruun & F. Jonsson: Dalvik- 
Fundet. S. 80. — 15 H. Arbman: En båtgrav vid Årby. Uppl. forum. — för tidskr. 
XLV. Uppsala 1935-7. — smlgn. at Osseterne medgiver den gravsatte Hest en Haand- 
fuld Hirse som Rejseproviant til Dødsriget. (Bleichsteiner: Rossweihe. S. 419). — 
io Fr. Knorr: Bootkammergrab südlich der Oldenburg bei Schleswig. Mitt. d. Anth, 
Ver. Schl.-Holst. Kiel 1911. S. 68.
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Kommer de nordiske Vikinger til fremmede Lande, holder de dog 
fast ved deres hjemlige Gravskikke. I den svenske (uppländske?) 
Gravhøj ved Weskiauten er Hesten ogsaa brændt i Modsætning til 
Preussernes Brandgrave, hvor Hesten hele Jernalderen igennem hen
lægges ubrændt17. I en af disse østpreussiske Grave er der forøvrigt 
fundet et Hesteskelet saa velbevaret med Trensebid i Munden, Pande
rem og Næsedække, uden Tegn paa Beskadigelse af Skelettet og i 
en saadan Stilling, at det tyder paa, at Hesten er nedsat levende 
i Jorden18, maaske ligefrem levende begravet19.

Til disse arkæologiske Vidnedsbyrd kan føjes talrige litterære: Bal
ders Hest lægges paa Ligbaalet20. Egil Skallagrimsons Saga fortæller, 
at Egil lader rejse en Høj paa den yderste Spids af Næsset, og heri 
lægges Skallagrim tillige med sin Hest, sine Vaaben og Smedeværk
tøj21. Paa lignende Maade fortæller Egils Saga einhenta ok Asmundar- 
Sage beserkjabana Kap. 7: „Asmundr let verpa haug efter hann, ok 
setti hja honum hest hans med södli ok beizli, merki ok öl herklaedi, 
hauk ok hund“22. Da Asvind dør af Sot, bliver han begravet i en 
Hule med Hund og Hest23. Den ustyrlige Gretter graver som ung 
Knøs ned i en Gravhøj og finder Benraden af en Hest og en Mand 
siddende i en Stol24. Kong Frode paabyder, at enhver Husbond skal 
gravlægges med sin Hest og sit Vaabenskrud25, og om den grumme 
Hedning, Islændingen Svadi, berettes, at han begraves med Hund og 
Hest efter gammel Skik20. Ja, endnu omkring Midten af forrige Aar- 
hundrede vil en hadelandsk Bonde ikke jordes paa Kirkegaarden, 
men paa sin egen Gaard. Kort før sin Død lader han sin Hund og 
Hest dræbe og gravlægge ved det Sted, han selv har valgt til Grav
plads, og hvor han ogsaa siden bliver begravet27.

Om en Skibsbegravelse (ca. 900 e. Kr.) fortæller Araberen Ibn 
Fadhlan, der har truffet en Skare svenske Varjader ved Volga. Efter 
at de har lagt Føde og Vaaben ind til Høvdingen i Skibet, fører de

17W. Gaerte: Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg 1929. S. 169 og 324. — 
18 ibid., S. 169. — 10 G. Gjessing: Hesten. S. 56. - Jeg mener dog ikke, at man 
kan udelukke Bringestikning før Tildækningen. Hestens Behandling før Begravelsen 
er i det hele taget usikker. I nogle Tilfælde bliver Hesten drevet svedig, til den 
styrter, altsaa intet almindeligt Kapridt som ofte antaget, (smign. Bleichsteiner: 
Rossweihe. S. 448 og 495). - Litauerne, som bibeholdt de hedenske Skikke meget 
længe, foretog omkr. 1341 en Ligbrænding med en levende, opsadlet Hest (Hirt: Die 
Indogermanen). — 20 Gylfaginning. — 21 Kap. 58. — 22Fornaldar sögur nordlanda. 
1830. III. S. 378. — 23 Saxo V. Bog. — 24 Gretter saga. Kap. 5. — 25 Saxo.------  
26 01. Trygv. s. Kap. 220. — 27 Reichborn-Kj.: Trolldomsmedisin I S. 7 med Note. — 
Beslægtet Eks. fra Sjælland 1884 (D. F. S. Hest 361).
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to Heste frem, som jages saa længe, at de drypper af Sved, hvorpaa 
de sønderhugges med Sværd, og Kødet kastes ind i Skibet28.

Hertil slutter sig de overordentlig talrige, stedfæstede Folkesagn 
om en Høvding, der er højsat med sin Hest, Sagn, som for øvrigt 
undertiden bekræftes ved arkæologiske Udgravninger paa Stedet29.

1 hvilken Hensigt medgives Hestene i Gravene? Formodningerne 
bygger blandt andet paa Sammenligning med Lappernes Anetro og 
Anekult, der menes at indeholde Laan fra Nordboerne, idet den fo 
Lapperne helt fremmede Hist indgaar som et meget betydnings
fuldt Led.

Lappernes døde drager ind i Saivo-(Hellig-)fjældet. Der slagtes 
Heste, som maa købes i dyre Domme hos Nordboerne, og Rener, 
som de kan bruge, naar de rejser paa Besøg i andre Saivofjælde 
eller i deres Hjemstavn, og Lapperne tror, at Saivofolket stadig led
sager dem som Hjælpere30.

Ligesom Saivofjældet maa den rummelige Dysse eller Jættestue, 
der i sig selv er Bevis for en udpræget Animisme, anses for Bolig 
for de døde, som modtager Ofre og foretager Udflugter fra Højen. 
At Hesten er medgivet som Dødemaaltid, er mindre sandsynligt, da 
den sikkert ikke har spillet nogen væsentlig Rolle som Maddyr i 
Stenalderen.

Ved Bedømmelsen af Henlæggelsen af Heste i Bronze- og Jern
alderens Grave maa de overordentlig hyppige Fund af komplet Ride
tøj, Bid, Stigbøjler, Sporer m. m. (undertiden Vogntøj) være en af 
Grundene til at antage, at Hesten er medgivet som Ridedyr, det 
eneste, der var Stormanden værdigt, og sandsynligvis især til Brug 
ved Rejsen til de allerede hedengangne Frænder, til Dødsgudinden 
Hel eller til Dødsguden Odin i Underverdenen („fara til Odins“), men 
vel ogsaa til Brug i selve Dødsriget31. Hertil anko r mer den døde i 
sin hele fulde Person med Legeme, Sjæl og fuld Udrusning. Ikke som 
en Aand, der har lagt sit Futteral til Side og tænderklaprende lister 
hen ad Helvejen, men som et Menneske med Menneskenatur. Hele 
Manden fortsætter ganske simpelt sit Liv. Han rider sin Hest og bærer sit 
Sværd, som han lader blinke paa Vaabentinget, hvor de døde samles32.

Dette bestyrkes af litterære Vidnesbyrd, først og fremmest de to

28V. Thomsen: Ryska rikets grundläggning. Stockholm 1882. S. 42. — 23 smign. 
Birger Nerman: Folktraditioner, arkæologiskt bestyrkta. Etn. Stud. till. N. E. Hammar- 
stedt. 1921. — so Olrik: N. G. S. 133. — 31 Himmelslottet Valhal er vistnok opbygget 
af Eddatidens Skjalde (W. v. Unwerth: Untersuchungen über Totenkult und Odin- 
verehrung. Germ. Abh. Breslau 1911). — 32 Vilh. Grønbech: Midgaard og Menneske
livet. S. 156.
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Versioner om Harald Hildetands Død og Begravelse, begge udtrykker 
sikkert de Forestillinger, vore Forfædre har haft om den dødes Rejse.

Efter Saxo lader Ring -- for at forsone Haralds Aand — Hesten, 
han rider paa, spænde for Kongens Stridsvogn, pryder den med et 
gyldent Sadeldække og indvier den til ham. Derpaa aflægger han 
højtidelige Løfter og tilføjer en Bøn om, at Harald paa denne Gan
ger maa ride til Underverdenen. „Han byder ogsaa, at det brændte 
Ligs Aske skal lægges i en Urne og føres til Lejre og der bi
sættes paa kongelig Vis med hans Hest og Vaaben“33. I den island
ske Saga om Braavallaslaget fortælles det, at Sigurd Ring lægger 
Harald Hildetand i Høj med en Vogn og en Hest med Sadel og 
beder ham gøre, hvad han vil: køre eller ride til Valhal34. Kong Dan 
befaler, at han selv efter Døden iklædt fuld Rustning med Hest og 
al krigerisk Udstyr skal indesluttes i en Høj siddende paa en Trone35. 
Balder tilbagelægger Halvvejen til Hest3(i; men Brynhild kører i Vogn 
tjældet med Guldvæv, den samme Vogn, som hun sad i paa Lig- 
baalet37.

Paa en gotlandsk Gravsten fra Vikingetiden er baade afbildet en 
Rytter og et Skib, formentlig fremstillende den døde Høvdings Rejse, 
først til Søs, siden til Hest ridende til Valhal38. Om de talrige Skibs
begravelser illustrerer den samme Forestilling, er dog ikke ganske 
sikkert39.

Som Vikingetidens Skjalde tænker sig Valhal som et Himmelslot, 
bliver ogsaa i Skjaldedigtningen den dødes Ridt en Flugt gennem 
Skyerne. Efter Hakonarmal rider Kongen til Valhal i Valkyriernes 
Følge4", og Helge Hundingsbane siger ved Afskeden med Sigrun41:

Men nu skal jeg ride 
ad røde Veje 
paa min gustne Hest 
højt gennem Luft.

Jeg ventes Vest 
for Vindhjælms Bro, 
før Salgofner 
galer til Kamp.

Saa sent som i 1249 lader Pave Innocens IV ved sin Legat i Dan
mark forbyde Ligsangere (tilusiones, linguschoues) ved Ligfærd at

33 Saxo: 8. Bog. — 34 Cit. efter Almgren: Hällristningar. S. 188. — 9!> Cit. e. Sune 
Lindquist: Snorres uppgifter om hednatidens gravskick och gravor. Fataburen 1920. 
S. 61 og 68. — 3o Snorre: Gylfaginning. Kap. 48. — 3? Ældre Edda: Bryndhilds Hel
ridt. — 3s Knut Stjerna: Skölds hädanfärd. Stud. till. H. Schtick. 1905. S. 123. — so 
S. Lindquist: Snorres uppgifter. Fataburen 1920. S. 88. Samme: Ynglingaättens grav
skik. Fataburen. 1921. S. 194. — 40 Cit. efter Hjalmar Falk : Solartjod. — 41 Ældre 
Edda. Det gamle Kvad om Vølsungerne. 50. Vers.
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synge om, at de ser den døde ride heden med skinnende Vaaben og 
stort Følge42. Selve Begravelsesskikken viger selvfølgelig med Kri
stendommens Indførelse og bliver betragtet som „argt Hedenskab“43, 
og dog, hvorledes kan man forklare Ridderens eller Kongens Ride
hests Plads i sin Herres Ligtog44 som andet end første Akt af Scene
riet ved Høvdingens Begravelse. At Kirken modtager Hesten45 — af 
den fattige Mand en Ko (Udfærdskoen)40 — kan vel betegnes som 
anden Akt i fornyet Iscenesættelse47.

Helhesten.
Jævnsides ovenstaaende Forestilling om Ride- eller Køreheste, der 

medgives den afdøde til hans Rejse, synes at løbe en anden, hvor
efter den døde afhentes til Dødsriget af en Hest, „Helhesten“ ogsaa 
kaldet „Dødens Banemand“48.

Det maa saaledes være Helhesten, der foresvæver Digteren af 
Solsangen49:

Paa Norners Stol sad jeg ni Dage, 
derpaa blev jeg løftet op paa en Hest, 
Gygers Sole skinned barskt 
ud fra dryppende Skyer.

Sagnene om Helhesten og dens Oprindelse lever endnu friske i 
Folketroen.

Stedet, hvor en Kirke skal ligge, udvælges ofte af Heste der faar

42 Bernh. Olsen: Stedsevarende Kalendeie. Kulturh. meddelanden. I. S. 65. — 43 K. 
Kaalund: Islands Fortidslevninger. A. f. n. O. o. H. 1882. S. 78. — smign. dog Note 
27. -- 44 Set saa sent som i 1906 ved Kong Chr. d. IXs Bisættelse. — 45 R. Bleich- 
steiner: Pferderennen. S. 475. — 4li Troels Lund: Dagligt Liv i Norden. 5. Udg. 
14. Bog. S. 10. — 4" Til ovenstaaende kan føjes udenlandske Sidestykker, saaledes 
medgiver Kaukaserne ogsaa en Hest, „for at den døde ikke skal vandre til Fods. 
(Bleichsteiner: Rossweihe. S. 419). Derfor synes O. Gjessings Slutning paa sin Frem
stilling: „Hesteofrene i Gravene fra merovingertid og vikingetid må ses i sammen
heng med frugtbarhedskulten, som igjen var nær knyttet tilFrøy“, (Gjessing: Hesten. 
S. 63), mig ikke overbevisende, selv om afdøde Konger og Høvdinge undertiden dyr
kedes som „Frugsbarhedsguder“, og selv om, som det senere skal vises, Hesten er 
intimt knyttet til Frøy. Derimod kan man vel ikke udelukke, at Hesteskeletterne, især 
hvor de Tindes i Jernalderens Grave sammen med andre Husdyr (S. Grieg: Vikinge
tiden i Norge. 1928. S. 114. - K. Stjerna: Fasta fornlämningar i Beowulf. Ant. Tidskr. 
f. Sv. 18: 4. 1908. S. 49.) ogsaa kan være Rester af Gravmaallid, sorn er medgivet den 
døde, (smign. S. Grieg: ibd. S. 123.) — 4S Jens Kamp: Danske Folkeminder 1877. S. 
384. — 49 Solarijod V. 51. Jonsson: Skjaldedigtning. B- L 363. - Hjalmar Falk: So- 
larljod. Skr. udg. af Videnskapselsk. i Krist. 1914. S. 30. - smign. Sagaen om Diderik 
af Bern.
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Lov at strejfe omkring, til de standser op eller lægger sig59. Dyrene 
nedgraves levende under Kirken; under Roskilde Domkirke, Hessel
ager51 og Rønnebæk52 Kirke ligger saaledes en Hest, der er begravet 
levende. Dette dunkle Minde om et gammelt, ktonisk Begravelsesoffer, 
hvorom Folketroen endnu siger, at det ydes, for at den døde ikke 
skal gaa igen, udvikler sig ofte fil den stedlige Hel, der i Reglen 
tænkes i Hesteskikkelse.

Helhesten53 er i Almindelighed sort51, enøjet eller hovedløs og tre
benet55, som det passer sig et ktonisk Væsen. Dens Sko sidder løse, 
hvilket i Forbindeide med dens Humpen paa tre Ben har givet den 
Navnet Klamphest56.

Helhesten holder til paa Kirkegaarde og er f. Eks. set paa Set. 
Knuds i Odense57 og paa Ærøskøbings Kirkegaard58. Især i Pestens 
Tid hører man dens Bulder gennem Gaderne raabende: „Herud! 
Herud!“59, og viser den sig flere Aftener uden for et Hus, er det 
Varsel om, at en af Husets Beboere skal døG().

Hertil knytter sig den almindelig kendte Tro, at Heste varsler Død. 
Føl vrinsker omkring en Gaard, og Husmoderen dørG1. Slipper der 
Heste ind i Haven, betyder det Dødsfald62, og er Heste urolige i 
Stalden om Natten, skal et Menneske paa Gaarden snart døG3. Naar

50 Da Tikøb Kirke skal bygges, bliver der spændt to unge Heste for et Læs Sten 
til Kirken, og man lader dem gaa hvorhen de selv vil (A. Uhrskov: Folkesagn 
Kbhvn. 1922. S. 33). Disse Sagn om Udvælgelse af Kirkens Plads er beslægtet med 
Landnamabogens Beretning om Sæl-Thorer, der efter den fangne Marmæles Raad 
lægger sin Fremtid paa Hoppen Skalm. Et helt Aar nomadiserer han rundt paa Vest
landet i dens Spor, og der, hvor den endelig lægger sig under sin Byrde, rejser han 
sit Bosted (Landnarnabok. kap. 23). — 51 H. F. Feilberg: Levende begravet. Dansk 
Kulturhistorie. 1892. S. 26. — 32 Sv. Grundtvig: Gamle danske Minder. III. S. 107. — 
53 smlgh. Feilberg: Ordbog: hel, helhest — 54 Enkelte Sagn fortæller dog ogsaa om 
hvide Heste, der varsler Pest og Død (A. Uhrskov: Sjællandske Sagn. 1932. S. 28 
og 97. - J. P. Møller: Folkesagn .... fra Bornholm. 1867. S. 39. - 1. M. Thiele: 
Danmarks Folkesagn. 1843. II. S. 58. - E. Tang Kristensen: DanskeSagn II. Nr. 123, 
127, 135, 144). — 53 Et dansk Sagn giver en interessant Forklaring paa, hvorfor en Kir
kehel er trebenet. Da Nøddebo Kirke skal bygges, slaar Munkene et Ben over paa det 
Lam, der skal udvælge Kirkens Plads (A. Uhrskov: Sjællandske Sagn. S. 58), vel
sagtens for at det ikke skal strejfe for langt omkring. Preusler mener, at den tre
benede og hinkende Hest har Forbindelse med en Gudemyte, som vi nu kun kender 
i den 2. Merseburgerformel og dens Varianter (W. Preusler: Zum zweiten Mersebur
ger-Spruch. Beitr. z. Deutschkunde. Festschrift Siebs. Breslau 1922. S. 39). I et dansk 
Sagn er Helhesten forsynet med et Kobberben. — E. Tang Kristensen: Danske 
Sagn II. Nr. 131 (Mariager). — 57 E. Pontoppidan: Fejekost. D. F. Nr. 27. S. 17. 
Noten. — 58 A. Uhrskov: Fynske Sagn. 1929. Helhesten. — 59 Sv. Grundtvig: GI. d. 
M. S. 107. — 69 J. Kamp: Danske Folkeminder. 1877. S. 384, — m Dansk Folke
mindesamling. Hest. 222. — 92 D. F. S. Hest. 1123. — «3 D. F. S. Hest. 2401.
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Ilden rages Nytaarsaften, klappes Asken til; findes næste Morgen 
Sporet af en Hestesko deri, varsler det Død64.

Man kan dog købe sig fri fra Helhest og Død med en Skæppe 
Havre (Sdrj.); men siges der om en, at „han rider paa Hels Hest“, 
da er vedkommende død65.

Endnu et Bevis paa Helhestens Levedygtighed og „Popularitet“ er 
dens Fremskomst i en Molbohistorie. Molboerne tror at se den tre
benene Helhest i den Hest, hvis Hale de andre Bønder har bundet 
til Klokkerebet. I Modsætning til de fleste andre Molbohistorier kendes 
ingen udenlandske Sidestykker, saa Historien kan antages at være 
blevet til i Danmark66.

Yngre er sikkert Forestillingen om, at den døde afhentes af ridende 
Dødsguder eller Dødsgudinder67. De ældste Dødsgudinder er vistnok 
Diserne88; et videre Udviklingstrin er Eddatidens Valkyrier som Sigrun 
i det gamle Kvad om Volsungerne, Svava i Kvadet om Helge Hjor- 
vardsson og Brynhild i Kvadet om Sigurd og Fafner69. I Gislas Saga78 
drømmer Helten, at hans „gode Drømmekone“ kommer til ham ri
dende paa en graa Hest, byder ham stige op og ride til sin Hal, 
hvor han efter Døden skal opholde sig. Om Gudrun Gjukesdatter 
fortælles, at hun bandt den døde til Halen af sin Hest og slæbte ham 
til Underverdenen71. Paa norsk Omraade er Gudrun Gjukesdatter un
der Navnet Guro Ryserova (Hestehale) eller Rumpeguro blevet Fører 
for Askoreien, som varsler Død og Drab, hvor den viser sig eller 
sadler af73. Wille siger i Beskrivelse over Sillejord om Askoreien: 
„Seer man dem foran, da ere de store og deilige, saa vel Rytteren 
som Hesten, men bag til seer man intet uden Guros Hale“, og Skar 
fortæller fra Satesdalen (Valle): „Gyro Ryserova kaam riandi av Ut- 
londo paa a Havmerr. Hu ha Hesterove“73.

Man kommer til at tænke paa det oldindiske Hesteoffer, hvor det 
foreskrives de betjenende Præster at gribe fat i Offerhestens Hale. 
„Thi Menneskene kender ikke Vejen til Himmelen; men Hesten kender

<m Peilberg: Ordbog II. 708a. — »o Feilberg: Ordb. Tillæg. 2. Del. Horsensegnen. — 
os Arthur Christensen: Molboernes vise Gerninger. D. F. Nr. 47. S. 125 og 197. — 
o; H. Schiick: Studier i nord. litt. - och religionshistorie. Dioskursagaen. Stockholm 
1904. - Lars Levander: Adilssagaen. Ant. tidskr. f. Sven XVIII. - W. Steller: Phol 
ende Wodan. Zeitschr. f. Volksk. Neue Folge II. Bd. II. 1931. - L. Malten: Das Pferd 
im Totenglauben. Jahrb. d. kais. deutsch, arch. Inst. Bd. XXIX. 1914. — »s Hestens 
Dise = Hel (Ynglingasaga. Kap. 20). — oo Se den ældre Eddas Heltesange. — 70 Kap. 
29. — ri Sturlunga Saga v. Kr. Kaalund 11. S. 220. - Nils Lid mener, at Beretningen 
bunder i den kendte middelalderlige Tradition om en saadan Straffemetode (Lid: Jo- 
lesveinar. S. 52 ff.), men her slæbes til Døde, smign. Svanhilds Død. (Saxo: VIII B). 
72 Om Oskoreien se Feilberg Jul II. S. 40 m. Henv. — 73 Skar: Sætesdalen.
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den og tager dem med“74. Maaske er det derfor, at Hestehalerne 
ifølge dansk Folketro ikke maa bindes op ved Jordefærd75.

Mest minder Sturlunga-Sagaen dog om den nygræske Forestilling 
om Charon, der kommer ridende og henter døende, nogle driver han 
foran sig, andre slæber han efter sig; han rider paa en Hest, hvis 
Hale er en Kvartmil lang. Til hvert Haar i Hale og Manke er bundet 
en Dødning70.

Samtidig med Valkyrierne er den ridende Dødsgud Odin, som fører 
den døde bort paa sin Hest.

Lappernes Gud, Ruto — Farsoternes Forvolder — afbildes paa 
Spaatrommer ved Siden af eller ridende paa en Hest, ligesom han 
i Kilderne omtales som ridende med en Ulv som Hund. Overfaldes 
en Lap af en dødbringende Sygdom, opstiller Familien en død Hest 
(Hoppe) paa Marken, eller de graver den ned i Jorden, for at Ruto 
skal ride sin Vej paa den ned i Rutaimo, hvor han hører hjemme77.

Det er tidligere nævnt, at Hesten er et for Lapperne fremmed Of
ferdyr, som de maa købe hos Nordboerne. En ridende Gud maa ogsaa 
være Laan fra en fremmed Gudekreds, og Ulvefølget leder da først 
og fremmest Tanken hen paa den nordiske Dødsgud, der i Edda- 
mytologien kendes som Odin paa Sleipner. Da ydermere Ruto er et 
fra Gotisk laant Ord for Sygdom, og sidste Led i Rutaimo er det 
oldnordiske heimo=Hjem, saa kan der sikkert ikke være Tvivl om, 
at der under dødbringende Sygdom mellem de gamle Nordboere of
redes en Hest. Lapperne ofrer altsaa Hesten som Ridehest til den 
ridende Dødsgud, (ligesom Hesten ofres til Solen som dens Trækdyr78); 
men er den som Hest opfattede Hel ældre end de ridende Døds- 
gud(in)der, som det efter det ovenstaaende synes sandsynlig, saa 
ofres Hesten oprindelig som Dødens Symbol (som Ringe og forgyldte 
Skiver ofres til Solen)79.

Hesten i Solkulten.
Sjældent har et Jordfund uden for Gravene saa direkte vidnet om 

vore Forfædrenes Religion som Solvognen fra Trundholm Mose i Nord 
Vestsjælland. I 1902 findes ved Pløjning af noget hidtil uopdyrket 
Jord forskellige Bronzedele (Fig. 2), der efter Sammenstilling viser

74 Jul v. Negelein: Das Pferd im Seelenglanben und Totenkult. Z. d. V. f. V. 11. 
Jahrg. — 7» Feilberg: Ordbog Till. S. 212a. — 76 Feilberg: Jul 11. S. 41. — 77 e. 
Reuterskiöld: Källskrifter till lapparnas mytologi. Stockh. 1910. S. 36, 59, 67, 69. _  
’8 Se Afsnittet om Hesten i Solkulten. — 79 Smlgn. Olrik. S. 135. —
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Fig. 2. Solvognen fra Trundholm Mose.

en stor rund Skive (ca. 25 cm i Tværmaal), paa den ene Side belagt 
med ornamenteret Guld. Foran den staar en Hest formet i knap og 
fyndig Rundplastik, vistnok et Produkt af hjemlig, dansk Kunstindu
stri80. Under Hestens Hals og ved den forreste Rand af Skiven sidder 
Rester af Øskener, der uden Tvivl har fastholdt en Trækline. Et Hul 
tæt oven for Hestens Mule antyder, at den har haft Bidsel. Med 
Tappe og Nagler er baade Skive og Hest’ fæstet til et Vognstel med 
tre Aksler, hvorom de fireegrede Hjul har kunnet dreje sig. Hesten 
slæber altsaa Skiven af Sted uden Rotering, men det hele er sat paa 
en fælles Vogn med drejelige Hjul.

Fundet blev straks tydet som en Fremstilling af Solskiven forspændt 
med en Hest og stammende fra den ældre Bronzealder, og ved denne 
Tolkning kan der ikke rokkes. Derimod er der noget delte Meninger 
om den nærmere Anvendelse. Edv. Lehmann mener, at det alene er 
en Offergenstand, og Hjulene er magiske Midler til at faa den til at 
bevæge sig op til Guddommen, medens Sophus Müller opfatter det 
som en Gentagelse af det store Kultbillede af Solen, der føres om
kring til dens Dyrkere paa en Vogn. Med Forsæt er Trundholm-Vognen 
sondret og dermed „ofret“ til Solen for at skaffe Sol til Agrene, den

so Halen er kort, ligesom kuperet. Det er dog muligt, at den har været forlænget 
med et særligt indsat, nu tabt Stykke. Grækerne ofrede aarlig en Hest med kuperet 
Hale („equus curtus“), og man har ogsaa fundet en lille antik Bronzemodel af en 
kuperet Hest. (Howey: The horse. S. 186).
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sædvanlige Maade, hvorpaa primitive Folk ved Tvangsmagi søger at 
skaffe sig, hvad de ønsker81.

I Tågaborgshøjen ved Helsingborg er gjort et Fund, som sikkert 
maa sammenstilles med Trundholmfundet. Det bestaar af to Bronze
heste af nøjagtig samme Form som Trundholm-Hesten, en Bronze
skive og en Bronzevogn; men yderligere Oplysninger synes at 
mangle82.

Pig. 3. Hest forspændt Solskive.

Med Trundholm-Fundet som Forbillede kan vi lettere erkende de 
andre Fortidsminder, der fortæller om Bronzealderfolkets Soldyrkelse, 
nemlig Helleristningerne, disse Billeder i Nyttemagiens Tjeneste. Sol
hjulet findes overordentlig ofte afbildet, alene eller trukket af en 
Hest (Fig. 3), der kan være angivet som Hingst. Undertiden er Sol
hjulet anbragt paa Vogn eller Skib; men selv paa Skibet medbringes 
ikke sjældent en Hest, eller Skibets Forstavn er formet som et 
Hestehoved med lang, flagrende Man, og Agterstavnen ender i en 
vajende Hestehale (Fig. 4). Paa det prægtige Skib paa Brandskog
ristningen i Uppland er Hestekarakteren pointeret ved tidlige Heste
ører. Skibet bliver baaret af en Mand, som griber om Agterkølen, og 
Ristningen opfattes som Billedet af et Offerskib, der af Manden bliver 
overleveret til Guddommen. Anbringelsen af Solen paa Vogn eller

81 Brøndsted: D. O. II. S. 88. - Olrik: N. G. S. 68. - E. Lehmann & A. Olrik: 
Solvognen fra Trundholm. D. St 1904. — 88 a. Nordén: Hällristningarnas kronologi 
och betydelse. Ymer 1917.
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Fig. 4. Helleristningsskib med Hestehoved og Hestehale i Stævnene.

Skib er øjensynlig yngre, og Skibets Forekomst maa skyldes, at Sol
dyrkerne er Kystboere.83

Da Hestens intime og oprindelige Forbindelse med Solen nu er 
saa aabenbar, kan man tillade sig at tyde to nordenfjeldske Helle

Fig. 5. Nordenfjeldsk Helleristning med Solspiral og Hestefigurer.

ristninger — begge bestaaende af en Spiral, der synes at være den 
ældste Del af Ristningen, omgivet af en Mængde stærkt stiliserede 
Hestefigurer (Fig. 5) — som Symbolet omgivet af symboliserede Sol
ofre, der er indristede, efterhaanden som der er Behov for dem84.

Efterhaanden som Helleristningernes Solskiver viser Tilbøjelighed

83 Brøndsted: D. O. II. S. 148 (Afb.) og 149. - Almgren: Hällristningar. S. 100ff 
og Fig. 60, 61, 62 m. fl. - Gjessing: Hesten. S. 10 og Fig. 1. — sr N. Th. Petersen: 
Nye fund fra det nordenfjeldske Norges helleristningsomraade. F. F. T. XXXVI. Hel
singfors 1927. Fig. 6 og 7.
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Pig. 6. Faardalkvinden med sin Slangehest.

til at blive anbragt paa Vogn, forsynes de ofte med Arme og Ben, 
er med andre Ord ved at personificeres og optræde som Kuske. 
Maaske den yngre Bronzealders „kørende Gudinde“, i Danmark re
præsenteret af Faardalkvinden med sin Slangehest (Fig. 6)85, delvis 
er Solskivens Afløser (Fig. 7), men ogsaa kun delvis; thi man finder 
samtidige Afbildninger af en Mand med straalekranset Hoved om
bord paa et Skib sammen med en Hest80.

Fig. 7. Slangehest foran Solskive.

Et Fund fra Slutningen af Bronzealderen, der sættes i Forbindelse 
med den kørende Gudinde, som endnu indeholder Solsymbolet, er 
gjort i Eskelhem Præstegaard paa Gotland. Det bestaar bl. a. af Bid 
til to Heste og en stor, rund, gennembrudt Skive med nogle Bronze
ringe, som klinger mod den, naar den bevæges. Midten af Skiven 
har Form som et fireegret Hjul, hvorfra en Mængde Straaler udgaar.

85 Brøndsted ; D. O. II. S. 224—6 - Bronzerageknivenes Billeder af en Hest for
spændt Solskiven viser tydelig Udviklingen fra en vellignende Hest t7l det slange- 
agtige Udseende. (J. Brøndsted: Pferd und Sonnenscheibe auf dänischen jungbrons- 
zeitlichen Rasiermessern. Acta Archäologica II). — 86 Brøndsted: D. O. II, S. 274-5



HESTEN I NORDISK MYTE OG KULT 27

Der var ingen Vaaben eller andre Mandssager. Fundet tydes som 
oprindelig bestaaende af en Vogn trukket af to Heste; Solskiven 
har aabenbart været anbragt paa Enden af Vognstangen og den 
kvindelige Gudinde repræsenteret af en Træfigur eller lignende paa 
Vognen87. Maaske er Forspandet blevet ofret.

En Sammenligning mellem Eskelhemfundet og den prægtige Dej- 
bjergvogn af lidt yngre Dato (Jernalderens keltiske Tid) med de Træk 
af Kvindelighed, der ogsaa knytter sig til den, er meget nærliggende88.

Vi tager endnu et Spring frem i Tiden til Taciti Beskrivelse af 
Frugtbarhedsgudinden Nerthus med sit Okseforspand; men endnu 
tror Skandinaverne, „at man kan høre en Lyd fra Solen, idet den 
dukker frem, og se Hesteskikkelserne (formas equorum) og Straale- 
hovedet“89.

Da Oldtidens Vogne har Stang til Tospand, tænker jeg, at det er 
derfor, Solhesten er blevet til to i Ældre Eddas Grimnersmaal90:

Arvak og Alsvid 
kører op paa Himlen 
med Solen, slunkne af Slid. 
Under Bovene skjulte 
de blide Aser 
kosteligt kølende Jærn.

Svalin staar 
foran Solen paa Vognen, 
et Skjold for den skinnende Guddom. 
Fjæld og Brænding 
skal flamme, ved jeg, 
falder det fra den engang.

Arvak og Alsvid styres af Mundilfares Datter Sol. Skinfakse91 sty
res af Dag, og det er af Skinfakses Manke, hele Luften og Jorden 
oplyses.

Skinfakse han hedder, 
der hæver den skære 
Dag over Jordens Hjem. 
Han regnes for bedst 
blandt Hreidgoterne — 
der slaar Glans af Gangerens Manke.

sr O. Montelius: Et fund från Eskelhems præstegård på Gotland. Kgl. Vitt. Hist. 
Ant. Akad. Månedsblad 1887. - Oscar Lundberg: Härnevi. Uppsala Univers, årsskrift 
1911. — 88 Brøndsted: D. O. Ill, S. 52 & 101. — 89 Tacitus: Germania. Cap. 40 & 45. 
90 Vers 30 & 31. — 91 Fakse = Man.
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Skinfakses Broder er Hrimfakse.

Hrimfakse han hedder, 
der hæver enhver 
Nat om de naadige Guder. 
Det drypper fra hans Mile 
hver Morgenstund — 
Saa falder der Dug i Dale”3.

Megen Rim om Vinteren varsler endnu i dansk Folketro god Korn- 
og Frugthøst93, og selv om Duggen ikke spiller den Rolle i Norden 
som i varme Lande94, hvor den kan være Betingelsen for al Plante
vækst, varsler Duggen fra Manken af Valkyriernes Heste dog ogsaa 
godt Aar:

Der var tre Gange tre — 
foran Troppen en hjælmdækt 
Mø med lyse Lokker. 
Hestene rysted sig 
stod af deres Manker 
Dugg i dybe Dale 
Hagl i høje Skove, 
godt Aar det giver95.

Kraftigst virkende er Duggen paa Festdagene. I Sverige blandes 
Valborgnattens Dug i Køernes Drikkevand90, og Set. Hans Aften vil 
man gerne have Køerne ude saa længe som muligt, for at de kan 
æde af det duggede Græs, „som skänker hälsa“97. — I Tyskland 
stilles Set. Stephans Morgen („der grosse Pferdetag“) en Vogn med 
Havre („Steffanshaber“) eller Hakkelse ud under aaben Himmel for 
at modtage Duggen98; det dugvædede Foder bevarer Dyrene mod

92 Æ. Edda. Odin og Vaftrundner. Vers. 12 & 14. — " Feilberg: Ordbog III 57 b. 
94 De indiske Hestguder Acvinerne har udviklet sig over Solhjælpere til Dug- og 
Regnguder, og det hedder i Gudehymnerne „af Hestens Hov udgød 1 hundrede 
Skaale med Mjød“, „naar I spænde Eders Vogn for, væd da vore Lande med Smør 
og med Mjød“ og „stænk den ofrendes Græsgang med Smør, saa de yde saftigt og 
varigt Græs“. (Smør og Mjød er poetiske Omskrivninger for Regn og Dug). (H. S. 
Vodskov: Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse, I) - Grækerne tror, at Morgenduggen 
drypper fra Solhestene, der stiger vaade op af Havet. (Gruppe: Griechische Mythologi. 
S. 394 Note 9). — 95 Æ. Edda: Sangen om Hrimgerd. Vers 17. Linie 5 8 efter C. 
Rosenberg: Nordboernes Aandsliv. 1878. — 99 Feilberg: Ordbog. Tillæg S. 112 b. — 
97 Heurgren: Husdjuren. S. 179 m. fl. Eks. — 98 H. F. Feilberg: Jul, I. 1904. S. 211.
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Sygdom det kommende Aar". Eller man rider i Pinsen om Kap for 
at komme først i Besiddelse af Duggen paa Græsningspladsen100. — 
Max Fugger anbefaler i sin Hestebog fra 1584: „Den Schaum vom 
Rosszmaul soll man streichen auff die aufsetzige flecken unter den 
Angesicht; es helft“, og efter andre folkemedicinske Opskrifter vaskes 
samme Lidelse med Dug101.

Udenlandske Sidestykker.
Da Soldyrkelsen antages at være kommet til Norden Syd fra sam

men med det hesteejende Enkeltgravfolk, den ældre Bronzealders 
Overklasse102, kan man vente at finde Hesten i Forbindelse med 
Soldyrkelsen andre Steder. Dette bekræftes næsten til Overmaal.

Om Massageternes Soldyrkelse fortæller Herodot: „Den eneste Gud, 
Massageterne dyrker, er Solen; til den ofrer de Heste. Og Tanken 
med dette Offer er den, at de vil give den hurtigste af alle Guder 
det hurtigste af alle dødelige Væsener103; en Forestiiling, der svarer 
til Persernes:

Placat equo Persis Hyperiona cinctum 
Ne detur celeri victima tarda Deo104.

I Kongernes Bog fortælles, at Judae Konger indvier Heste og 
Vogne til Solen104 a, og paa Rhodos, der bebos af Folk af semitisk 
Oprindelse, styrtes hvert Aar et Firspand i Havet som Offer til Sol
guden, da denne tros at færdes med et saadant over Himlen.

De bedste Paralleller til saavel Trundholm-Fundet og Helleristnin
gerne som Eddadigtene findes dog i den indiske Rigveda (VII 63,2 
og 66,14), hvor Solen betegnes som en Skive eller et Hjul, der drages 
hen over Himmelen af Hesten Eta?a (den rappe), som er spændt 
direkte for Skiven. Det berømte Acvamedhas oprindelige Hensigt 
synes at være, at Hesten, der ofres, skal afløse Solhesten, som er 
blevet træt og derfor trænger til Fornyelse. Trætheden giver sig selv
følgelig til Kende ved Uvejr og Uaar. Tospandet kendes ogsaa i 
Gudehymnerne (Rigveda I, 62). Den ofrede Hest gaar op til Guderne 
„til de gyldne to, til de to Skimler“, ligesom Solguden Surya om-

09 Jähn: Ross. S. 371. - Smign. senere med Vanding af Heste i Julen. — 100 N. 
E. Hammarstedt: Striden om vegetationsstången. Fataburen 1907. — i« Jähn: Ross. 
S. 371. — 11,3 Brøndsted: D. O. II. S. 150. - P. V. Glob: Studier over den jydske 
Enkeltgravkultur. A. J. n. O. & H. 1944. — 103 Herodot: Historie 1. 216. — 104 Ovid: 
Fasti 1. 385: Perserne ofrede en Hest til Guden med Straaler om Issen; ikke Hy
perion kan bydes et tungfodet Dyr. - 104 a 2. Kong. Bog. Kap, 23, 11.



30 C. C. MATTHIESSEN

tales med Tospand. Baade Surya og Hestene er Udgangspunkter for 
Straaleglansen, og. Vedaen taler ogsaa om „den guldmankede Surya“, 
der kan sammenlignes med den nordiske Skinfakse105.

Hesten og Frugtbarhedskulten.
Omkøring og Omridt.

Allerede paa en Helleristning fra Bronzealderen ses to Heste for
spændt et Skib eller Baad, formentlig et Kultoptog i Frugtbarheds- 
magtens Tjeneste106, og ligesom det i forrige Afsnit er nævnt, at først 
Solbilledet, senere Billedstøtter af Frugtbarhedsgudinder, køres om
kring paa en Vogn, saaledes har det samme sikkert været Tilfældet 
med de mandlige Frugtbarhedsguder. Njords Tilnavn, vagna god, og 
Odins, vagna runi (Vognens Ven)107 kan hentyde dertil. I Hakon Jarls 
Hov sidder Guden Thor i en Kærre108, og de Heste, der hører til 
Trøndernes Frøj-Hov, bliver maaske spændt for Gudebilledets Vogn109.

En farverig Beretning i Flatøbogen om Omkøring med Guden 
Frøj — repræsenteret ved den norske Flygtning Gunnar Helming — 
og hans Præstinde ved Aar 1000 i Uppsalas Kultomraade Svearige 
fortæller blandt andet, at de lader Hestene raade for Ruten110. Guden 
skal skaffe Folk „godt Aar“ (årbét), og hvor Køretøjet kommer, 
„er Veiret mildt, og alt paa Marken trives, saa ingen mindes sligt“111. 
Det er en „Skæmtesaga“ opsat efter Kristendommens Indførelse for 
at gøre Nar af Hedenskabet, men hviler sikkert paa Kendskab til 
gamle, rituelle Forhold.

Eventuelle Omkøringer om Vinteren i Norge og store Dele af Sve
rige maa naturnødvendigt ofte foregaa i Slæder. Af Ældre Eddas 
Grimnismaal synes da ogsaa at fremgaa, at man har haft Kultslæder; 
thi Odin siger, at han blev kaldt Kjalar, da han trak Slæden (en pa 
Kjalar er ek kjalka dro). Høfler mener, det beskriver en Kultscene, 
hvor Hesten, der trækker den hellige Slæde (resp. Vogn), selv er 
hellig og anses for Stedfortræder for Guden Odin, der ofte tænkes 
i Hesteskikkelse112. Formodningen støtter sig til Taciti Beskrivelse af 
de hvide Heste i de tyske Lunde, der kun bruges for den hellige

105 E. Lehmann & A. Olrik: Solvognen fra Trundholm. D. Lt. 1904, smign. ogsaa 
Johansson: Dhisana. — 10(5 A. Nordén: Kring hällhestningsgåtan. Med. I. Ørgott ff. 
1923. 4. S. 55. — 107 Egil Skalagrimson i „Sonatorek". — los Flatjarbok. Kristiania 
1860. I. S. 320. — 109 Flatjarbok I. S. 401. — 110 Smign. det indiske Acvameha, hvis 
Offerhest strejfer frit omkring mindst et Aar før Ofringen. — m Efter Nils Lid: Gu
dar og gudedyrking. N. K. XXVI. S. 101. — i« Høfler: Geheimbunde. S. 95, Note 
365 a.
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Vogn. Under Kørslen tager Præsterne og Høvdingene Varsel af deres 
Vrinsken og Snøften; thi de ser i sig selv Gudernes Tjenere, men i 
Hestene Gudernes fortrolige Medvidere’13.

Magnus Olsen henfører det norske Stednavn Skeidakr til Kultnav
nene ligesom Ullinsakr, Njardarakr og Fröysakr, hvori Gudenavnet 
er Førsteled. „Så synes do „skeid“ i Skeidakr å måtte sikte til ut
øvelse av en handling der, som har hatt et offentlig preg.... Man 
fristes til også her å tenke på en hellig aker, en aker, som har 
hatt det særegne ved sig, at ridning omkring eller over åkeren har 
dannet et ledd i en bestemt slags gudsdyrkelse“114.

Er denne Tydning rigtig, genfinder man maaske Ridtet „omkring 
eller over akeren“ i Johs. Skar’s Beskrivelse af „anndagsskeid“ (2. 
Juledag)115. 1 Forbindelse med Kapridning til og fra Vandingsstedet 
eller Kirken rides omkring „Stall, Løde, Fjos og Vaaningen“ og der
efter „i Kross og i Krans i Tunet“116. Ridtet omkring Vaaningen, der 
ogsaa udføres af Brudgommen, naar han kommer til Bryllupsgaar- 
den117, svarer maaske til Kong Adils Ridt „at disabloti“ om Gude
hovet „disarsall“, som beskrevet i Ynglingasaga118.

Den kvindelige Frugtbarhedsdæmon Frü Göde tænkes i mecklen- 
burgsk Folketro at ride frem og tilbage over Marken, til hun har 
været over det hele, da bærer Marken tifold mere end ellers119. — 
Fra Weingart i Oberschwaben har man en Beskrivelse, der illustrerer, 
hvorledes Omridtet er blevet forandret og godkendt af den katolske 
Kirke. „Die dortige Abtei besitzt nämlich einen Teil des Blutes, das 
Christus bei dem Lanzenstich des Longinus vergosz, und das Gefazz 
mit diesem Blute hochhaltend umreitet ein Geistlicher auf schönen 
Schimmel an jedem 31. Mai die Gemarkung der die Abtei umgebenden 
Ortschaften, um die Acker und den Rossen Segen zu bringen“120. Om 
Karret oprindelig har indeholdt Hesteblod, er kun et Tankekast af mig.

Et Tilbageblik over Materialet maa da vise, at Formaalet med Kø
ringen eller Ridtet er at skaffe god Høst. Der medbringes hellige 
Symboler, Kar eller Billedstøtter af Frugtbarhedsgud(ind)er paa Vogn, 
Slæde eller Baad, og Ridning eller Køring over eller omkring den 
hellige Ager eller Kultomraadet gavner alle Bygdens eller Rigets Agre.

1,3 Tacitus: Germania. Cap. 10. — 114 M. Olsen: Stedsnavn og gudeminnor i Land. 
Av. utg. av, d. norske Videns.-Akad. 1929. S. 70. - Efter min Mening kan man dog 
ikke som Magnus Olsen udelukke, at der ogsaa har fundet (offentlige) Hestekampe 
Sted paa den hellige Ager. — 115 Udtrykket synes især brugt i Hardanger. — 116 Skar: 
Sætesdalen. IV. S. 44. — 447 Gjessing: Hesten. S. 131. — 448 Kap. 29. - Diseblotet 
er sikkert delvis optaget i den nordiske Jul. — 449 Lid: Jolesveinar. S. 41. — 420 Jähns: 
Ross. E. 425.
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„Det sidste Neg“.
En Frugtbarhedsdæmon som den nævnte Fru Gode er det nok 

værd at staa sig godt med. Derfor efterlades ved Høsten nogle Korn- 
straa paa Marken, eller der kastes nogle Brød til hendes Hest og 
Hunde, naar hun viser sig i Juletiden121.

Fuldstændig tilsvarende Ofre kendes her i Norden, blot oftest til 
mandlige Vegetationsguddomme.

Under Høhøsten i Smaaland og Kornhøsten i Skaane lader man 
staa en Dusk Græs eller Kornstraa til Odins („Noens“) Hest for at 
sikre sig god Høst i det kommende Aar; det er Gnisterne fra Odins 
Hestes Sko122, der faar Kornet til at modnes, mener den södermann- 
landske Bonde123. Paa Møn efterlades det sidste Kornstraa til Jøing 
Opsals Hest, paa Lolland-Falster til Goens Hest, for at den ikke 
skal træde Kornet ned, og paa Bornholm til Elle- eller Underjords- 
kongen124. I Sydslesvig tager Bonden en ekstra Sæk Havre med ud 
i Marken ved Foraarssaaningen. Om Natten afhentes den af Kong 
Abel til hans Hest125.

Skikken har ogsaa Tilknytning til Julen. Goens Hest viser sig hvid 
og skumsvedig paa Falster Lillejuleaften eller Helligtrekonger Aften, 
og efter en mønsk Optegnelse fra 1707 skal det sidste Havreneg 
være til Jøing Opsals Hest Juleaften. I Skaane sættes et Juleneg ud 
til Noens Hest, og Sagn tyder paa, at der har været ofret Julebrød 
til den skaanske „Norskytte“ (Noen el. Odin),2,i. I Sætesdalen i Norge 
lægges Julebrød ud til Ståle, der er Fører for „oskurei“127, som i 
meget minder om den sydsvenske og danske „vilde Jagt“.

Disse svenske og norske Julebrød bages af det sidst høstede Neg 
og benævnes nogle Steder Folebonden, Helhesten eller Julerytteren 
(Norge) eller Julhäst (Sverige). De fortæres af Folk og Heste og 
Kvæg paa Gaarden i Julen eller til Kyndelmisse; men i Nyland 
(Svensk Finland) deles de ude i Marken ved Foraarspløjningen i tre 
Dele: til Plovkarlen, til Hestene og til Opblanding i Saakornet.

Da det kun er i Danmark og Sydsverige, at det sidste Neg ofres 
til Odin, medens det i andre Egne ofres til andre mytiske Væsener 
(glossugan, tomten, bergkerringa, åkergubben, de underjordiske, de 
afdøde, de usynlige), maa Skikken at ofre til Odin være en særlig 
Form for et meget mere almindeligt Offer, oprindelig til de i selve

121 Lid: Joleband. S. 255-6. — 122 = Kornmodsglansen. — 123 Folkminnen och 
folktankar. 1929. S. 92. — 124 Jan de Vries: Contributions to the study of Othin. 
F. F. Com. 94, Helsinki 1931. — 126 U. Jahn: Deutsche Opfergebrauche. 1884. S. 71. 
120 Lid: Jolesveinar. S, 144-7. — 127 ibid. S. 55.
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Ageren boende høstfrembringende Vætter. Danmark og Sydsverige 
synes at være den Del af Norden, hvor Odinsdyrkelsen vinder mest 
Udbredelse, saa det er ikke mærkeligt, at det er i disse Landskaber, 
Kornofret overføres til Odin og hans Hest. Maaske har Odin afløst 
en Vegetationsaand, der har været tænkt i Hesteskikkelse128. Det er 
ogsaa i disse Egne, at Odin eller meget nært beslægtede mandlige 
Skikkelser (Noenskytten, Kong Volmer, Fynshovedmanden m. fl.) 
bliver Førere for „den vilde Jagt“.

Ved Siden af disse Ofre er det en vidt udbredt Forestilling, at man 
ved Afskæringen af de sidste Straa dræber eller fanger en Sædaand 
i Dyreskikkelse. Medens det er tydeligt, at det sidste Neg mange 
Steder i Tyskland, Frankrig og England tænkes i Skikkelse af en 
Hest129, saa er de ovenfor omtalte Navne paa Julebrødene de eneste 
svage og usikre Tegn paa, at det kan have været Tilfældet i Norden, 
hvor Neget oftest benævnes som Hare, Faar, Ged eller So.

Kapridning og Kapkøring.
Til det af Religionshistorikeren K. F. Johansson opstillede Frugt- 

barhedsritual hører Kappestride for at ære og vinde Frugtbarheds- 
dæmonen130. Sejren vil ogsaa være Ejeren af den vindende Hest til 
Ære og give ham „godt Aar". Undertiden ofres den gennem Kappe
striden udvalgte Hest.

Disse Kappestride finder oftest Sted i Julen, især paa Set. Stefans 
Dag (2C/i2), hvorom der er givet en Oversigt over Emnet i Kr. Boers 
let tilgængelige Artikel: Husdyrenes Værnehelgener i Norden131. Da 
Materialet endvidere er blevet indsamlet og indgaaende behandlet 
for relativt faa Aar siden af Elias Wesen™ og Nils Lid™, skal jeg 
af Pladshensyn tillade mig at henvise særlig interesserede Læsere ti| 
nævnte Afhandlinger. Derfor fremdrages kun særlig betydningsfulde 
Træk samt enkelte Ting, der ikke er medtaget i de nævnte Arbejder.

For det første er Kapridning ikke alene knyttet til Julen, men fore
kommer (ligesom den senere omtalte Vanding) ogsaa ved andre 
Højtider; i Danmark (Jylland) saaledes i Dimmelugen134, i Sverige 
paa Set. Georgs Dag (23/4)135 og Valborgsdag ('/n)138, ved Bryllupper

128 H. Celander: Sädesanden och den sista kärven i svenska skördebruk. Folk
minnen och folktankar VII, 1920, S. 99. — 129 Howey: The horse, S. 30. — 130 Jo
hansson: Dhisana. — 131 D. v. A. 1943, S. 43. — 132 E. Wesen: Hästskede och Lek
slätt. Namn och bygd, 1921. — 133 Lid: Jolesveinar. — i3“* N. K. XXII, S. 126. — 
isr, Heurgren: Husdjuren, S. 400. — 130 Carl Linnäi: Skånska resa, 1751 (1920) S. 10.
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og større Gæstebud137, og i Norge kaprides der ved Høsttingene i 
Tilslutning til Hestekampe.

Ofte rides der paa en afstukket Bane. Ærkebisp Olaus Magnus 
angiver i Beskrivelsen af Gøternes Kapridning paa Isen (Fig. 8) Ba

Fig. 8. Olaus Magnus: Gøternes Ridt paa Isen.

nens Længde til 4—6 italienske Mil137. Ved de norske Høstskeid 
omtales stednavnfæstede Start- og Maalpunkter, og Ordet skeid har 
netop i det islandske Sprog blandt andet Betydningen „en fastsat, 
afgrænset Bane, som man har at tilbagelægge ved Kapridning“, lige
som Ordet hestskeid forekommer i islandsk og gammeldansk Sprog
brug som et Længdemaal; paa en Mil gik 10 gode „hestæ skedhæ“, 
og skeidrum (= gr. stadion) er ca. 600 Fod. Endelig betegner skeid 
jævnt (ikke bakket eller tuet) Terrain, hvilket sikkert angiver Banens 
Karakter138.

Andre Gange er Kapridningsbanen mere vagt angivet som fra Van
dingsstedet eller Kirken til Bygden eller Gaarden.

Elias Wesen tolker det svenske Stednavn Hästskede som stam
mende fra, at der paa Stedet er holdt Kapridninger (jfr. Staffans-skede), 
og Stednavnene Skedevi og Skedehov opløses i skeid og vi eller hov 
(helligt Sted, Helligdom), hvorved Kapridningerne faar Tilknytning 
til Gudedyrkelsen.

Inden Kapridningen bliver Hestene højtideligt indviet til Dysten. 
„En man i Ruokolaks anklagas at pläga fira „de oordentliga hog-

137 Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken, B. I, Kap. 24. — 133 E. Wesen: 
Hästskede, S. 113. - Skr. Med. fra Bibliotekar Sigfus Bløndal - Til en tysk Mil gik 
24 rosslauf (M. Jähns: Ross und Reiter I).
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tidsdagarna“ nemlign Joransdag, Olaidag, Katarine och Stephanidag, 
bittida eller i Dagningen redas hästarna in i stugan der et särskilt 
slags öl, som enkom derfor är brygdt först hälles på hästarnas huf- 
vud, rygg och man; sedan ges dem att dricka deraf och sist dricka 
manfolken af samma stop, ridandes dermed ut på isen“189.

Efter Olaus Magnus afholdes Kapridningerne „först och främst 
för att man skulle äfter samvetsgrann pröfning hembjuda den eller 
de hästar, som genom sitt snabbare lopp befunnos vara öfverlägsna 
alle de öfriga såsom ett kostbart offer åt guderna till att slaktas eller 
forbrännas vid altaret“. Da der ikke kendes andre nordiske Kilder, 
der beretter, at den sejrende Hest ofres, kan man ikke udelukke, at 
Fremstillingen er farvet af det i samme Stykke omtalte massagetiske 
Hesteoffer til Solen, eller Olaus Magnus har Festi eller Polybii Be
skrivelse af den romerske „Oktoberhest“, den sejrende Hest ved 
Kapkøringerne den 15. Oktober, der ofres „ob frugum eventum“140.

De nordiske Midvinterblot for god Grøde genfindes sikkert i den 
katolske Tids Bøn for god Høst Set. Stephansdag141, og endnu i 1750 
fortælles, at „en man på Åland ofrade på Stephani dag i Kyrkan 
(hvars offret bestod uppgifves ej) och skyndade sedan till sin häst142. 
Om Manden har ofret for god Høst eller som i Flistad Kirke for 
„hästelycka“143 er det samme, thi lykkes det hans Hest at vinde 
Kapridningen eller Kapkøringen hjem fra Kirken, er det en udbredt 
Folketro i Norden, at han faar Høsten først i Hus. Hvorledes Folk 
har siddet paa Spring for at komme først ud af Kirken og først 
hjem, skildres egentlig bedst af den svenske Bondes Svar paa Konens 
bebrejdende Spørgsmaal: „Hvorfor varede det saa længe, inden du 
kommer?“ — „Jeg skulde jo da vente, til Præsten fik sagt Amen; 
men da jeg saa kom ud, var de allerede borte“144.

Hestekamp.
Medens Tyre-145, Hunde-14'’ og Hanekampe147 ogsaa er kendt uden

139 R. Herzberg: Vidskepelsen i Finland på 1600-tallet, 1889, S. 39. — 140 Jo
hansson: Dhisana. — 141 Sv. Grundtvig: Danmarks gi. Folkeviseri. - Forbindelse 
mellem Høst og Jul er ogsaa bevaret derved, at Husbonden til Set. Stephansdags 
Davre indbyder alle Folk, der har hjulpet i den foregaaende Høst (Feilb.: Ordb. III, 
165 b). — 142 Hertzberg: Vidskepelsen, S. 40. — 143 I Flistad Kirke i Östergötland, 
der var viet Set. Stephan, ofredes indtil 1750 Halvører, Hesteskosøm og Brodder m. m. 
for „Hästelycka“. Handlingen dølger sikkert en fortidig Freykult, hvilket støttes af 
Stednavnene i Omgivelserne (E. Wesen: Hästskede och Lekslätt). — 144 Feilberg; 
Jul I, S. 352. — 145 Maurer: Die Bekehrung, S. 329, Note 21. — 449 Valtyr Gudmund- 
son i Tidsskr. Eimreidin IX, S. 33-37, Kbhvn. 1904. - ’41 P. Blom: Valle Præstegæld, 
1896, S. 162. - Feilberg: Ordbog II, S. 251 b. - I England afholdes Hanekampe ved 
Begravelser (John Brand: Popular Observations, London, 1900, S. 473), - Gasse
kampe (Feilberg: Ordbog I, S. 425 a).
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for Norden, staar Hestekampe (on. hest- el. hingstota, hestavig; 
n. gamaleik, skei) tilsyneladende isoleret som en særegen nordisk 
Form for Kappestrid, i historisk Tid dyrket med særlig Forkærlighed 
i Norge (indtil 1820) og paa Island (indtil 1623). Naar Hestekampe 
forekommer i Skotland (indtil 1866),4S og paa Orkneyøerne, maa 
disse Steder i denne Forbindelse betragtes som norske Kolonier, og 
den skotske Betegnelse for Hestekamp oda (otta, ota) er ogsaa af 
tydelig nordisk Rod.

Fig. 9. Hägebystenens Forside.

De ældste Fremstillinger af kæmpende Heste findes paa de svenske 
Helleristninger, der, som almindelig antaget, afbilder Tidens Sol- og 
Frugtbarhedskult. Sikrest er en Ristning fra Backa i Brastad Sogn 
(Båhuslen). Man ser her to modstillede Heste, begge kraftigt pointeret 
som Hingste. Hovederne er tegnet helt ind i hinanden tydeligvis for 
at udtrykke, at Hestene bides. Endog Afslutningen paa Kampen synes 
afbildet, idet der paa samme Ristningsflade findes to Heste med Be
nene mod hinanden, den ene liggende paa Ryggen149.

At Hestekampe indgaar i Soldyrkningens Kultkampe eller Kultlege, 
er saare naturligt, naar man erindrer den fremtrædende Rolle, Hesten 
spiller i Bronzealderens Soldyrkelse; men der synes ogsaa at være 
afholdt Hestekampe ved Begravelser i Bronze- og Jernalderen, idet 
der findes Afbildninger deraf paa en af Kivikgravens Heller (Fig. 1), 
paa Hägebystenen (Fig. 9) og paa en Gravsten i Hablingbro (Got-

148 G. Henderson: The norse influence on Celtic Scotland. Glasgow 1910. Anm. 
i Maal om Minne, 1910, S. 54. - M» Almgren: Hällristningar.
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land). Afbildningerne paa Hellen i Kivik bestaar øverst af fire (bag- 
bundne?) Mænd og bag dem en Mand, som kører en firhjulet Vogn 
med to Heste og i Midten to modstillede Heste, som antages at være 
fremstillet kæmpende. Nederst paa Hellen ses et aabenbart kultisk 
Optog af en Mand med oprakte Arme fulgt af otte besynderlige 
Skikkelser i fodside Kapper og vistnok en Slags fuglehovedlignende 
Hætter paa Hovedet. — Paa Hägebystenens Bagside er hugget en 
Baad roet af flere Mænd. Hesten minder meget om Quldbrachtea- 
ternes og henføres derfor til ca. 500 e. Chr. Hestene paa Habling- 
brostenen staar lige under en Solroset150. — Hestekampenes Fore
komst ved Begravelser, (ror jeg, skal sættes i Forbindelse med de 
Omridninger (Kapridninger), som, efter hvad man ved, ogsaa foregaar 
ved Høvdinges Gravfærd, d. v. s., at der i Begravelsesritualet ind- 
gaar de samme to Komponenter som i det norske Høstskeid. Paa 
mange andre Omraader er der ret nøje Forbindelse og tilsyneladende 
Paralleller mellem Døds- og Frugtbarhedskult, saa jeg mener ikke, 
at den senere givne Tolkning af Hestekampenes frugtbarhedsvæk- 
kende Betydning paa Forhaand kuldkastes af deres Tilsynekomst ved 
Begravelser.

Tidsmæssigt følger nu de islandske Sagaers malende Beskrivelser 
af Hestekampe, som der af Pladshensyn kun skal henvises til151, selv 
om de vilde sætte Kulør paa Stoffet.

Tilsyneladende er Hestekampene kun Folkeforlystelser, særlig skat
tede ved Sammenkomsterne paa Høsttingene. I et udpræget Høv
dingesamfund som det islandske gælder disse Kampe dog ogsaa som 
Æresprøver152. Ejereren er aandelig indlemmet i sin Kamphest, dens 
Sejr — hans Vækst, ligesom der fortælles, at en ung Pige bliver 
fortryllet (sindssyg?) af Vrede over, at hendes Faders Hingst bukker 
under i en Hestekamp153.

Kun spredte Bemærkninger i Sagaerne yder nogen Hjælp til Be
stemmelse af af Hestekampenes eventuelle Plads i Kulten. Af Betyd
ning er maaske den faste Henlæggelse til Høsten (ligesom i Norge); 
Hingstene kæmper Sogn (hrepp) mod Sogn154, (ligesom Olaus Magnus 
beretter, at Gøterne samles i store Flokke ved Kapridningerne paa 
Isen 2. Juledag, men alligevel „distinctis licet communitatibus“), og 
hvert Sogn skal vælge sin Dommer155. 1 Landnamabok omtales en

150 Gjessing: Hesten, S. 16 ff, 44 ff, 66 ff. - S. 98 og Fig. 11 er gengivet Heste
kampe i dekorativ Udformning, især fra Sværdknapper. — 151 Gretters S., Kap. 29; 
Njals S., Kap. 58-59; Reydk. S., Kap. 23; Sturlunga S. I, 147 & II, 342 m. fl. — 152 
Vilh. Grønbech: Hellighed og Helligdom. — 153 Jon Arnason: Islenkar pjodsögur, 
S. 182. — «4 Glums S., Kap. 18. — «5 Eimreidin IX, 1904, S. 33-37.
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pormodr skeidagodi, d. v. s. en Høvding med Præsterang, der fore
stod Kultskeidet. Paa Island forekommer Ordet skeid tilsyneladende 
kun i Forbindelse med Kapridning150; men mærkelig nok findes kun 
en eneste Beretning fra Sagatiden om et Kapridt, og det er uden 
nogen som helst Forbindelse med Kulten, da det er et rent Vædde- 
ridt mellem to Mænd og deres Heste med 100 Lod Sølv som Ind
sats157. I Norge er Skeid derimod blevet Fællesbetegnelse for de Kap
ridninger og Hestekampe, der øves samtidig ved Høsttingene; den 
sejrende Hest kaldes Skeidfolen og den fremstillede Hoppe Skeid- 
merri, saa jeg vil mene — i Modsætning til Professor Nils Lid158 — 
at pormodr skeidagodi ogsaa har ledet Hestekampene — som ved 
denne Tydning af Tilnavnet løftes op i et højere Plan end Forlystel
sens — og blandt andet udført det sikkert ofte vanskelige Dommer
hverv. Før vi forlader Island skal lige nævnes det gamle Billede af 
en Hestekamp med Hopperne opstillet nær Kamppladsen159. Det vil 
selvfølgelig opildne Hingstene til Kamp100; men som det vil ses 
nedenfor, indgaar Hoppen som et væsentligere Led i det norske 
Ritual.

Fra Norge haves talrige Beretninger om Hestekampe afholdt ved 
Høstens Afslutning i sidste Halvdel af August Maaned paa de gamle 
Tingsteder sammen med Kapridninger og Hanekampe. Den mest 
interessante er absolut Johannes Skars fra Sætesdalen, söm derfor 
skal gengives in extenso:

„ Skeidet stodst av paa Sagneskar „Skjeisunlaudagjen“, fyrste Laur- 
dagen etter at dei hadde flutt heim av Heidi, fjorten Dagar fyre 
Krossmess (14. Sept.)............... ; so var Skeidfloti midt i Tunet. — 
Paa Skeidfloti var ei liti Dokk-dei kalla den Dokki „Frikshol“; men 
Frikshol hadde Namnet etter eit som het Frikk sa dei Gamle. Der 
heldt dei „Skjei-tnerri“. Ein av dei beste Karar der var, laut halda 
henne; til Handyvle (Haandværge) hadde han ei Lurke Skeidstong. 
Merri heldt han so at ho stod med Fudi (Bagdelen) innaat Frikshol. 
So etja dei Hestarne. Dei leidde dei inn paa Floti, tvo og tvo, fraa 
kvar si Led og sleit Beitslet av. Men dei rann til og snugga innpaa 
Merri og illvaala. Og baae vilde vanne henne. Dei lymde (lagde 
Ørerne tilbage) og spente og sveiv paa Huken (Bagbenene); dei 
beitst so det small i Kjeftarne: det lyddest utyver heile Garden. Fyrst

150 Se dette Afsnit. — Landnamabok (F. Jonsson) 1925, Kap. 249. -- 358 Lid: 
Jolesveinar, S. 127. — 159 Afb. i Elias Wesen: Forntida gudsdyd<an i Östergötland. — 
160 Med Hestekampe som Forbillede siger den fangne Finn Jarl Arneson til Harald 
Haarfager: Ikke er det da underligt, at du har bidt vel fra dig, siden Mæren (Dron
ningen) fulgte med dig (under Kampen).
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so ein før til slengja seg og vilde ryma, daa la han seg paa Merri 
so traat og beit og spente og vilde elta hende av. Men daa la han 
paa han med Stongi, den som heldt Merri. Og inkje fekk han rymt, 
av di dei stod med Skeidstenger rundt kringum Floti og gjegnde han 
innpaa att. Var so ein Hest kvitt, sette ein annan sin Hest upp imot 
den som trudde seg til. Sossi heldt dei det og sette Hestarne upp, 
til dess ein „fekk Skeidfolen“ (den sejrende Hest) og Leiken lykta“. 
Derefter søgte de til Leikvolden og red om Kap alle, som havde 
raske Heste"31.

Det Frikshol, Hoppen skal staa med Bagparten til, maa antages at 
være opkaldt efter Odins Ægtemage Frigg, Kærlighedens og Vel
lystens Gudinde. Frigg afledes af got. frijou = at elske ligesom det 
svenske Ord paa Frey: Fricco. Hingstene (grahestane) kæmper om 
at komme til at „vanna“ Hoppen, og det ligger snublende nær at 
antage, at „Skeidfolen“ til Slut bedækker „Skjei-merri“. Allerede at 
Hestene bides godt, varsler godt Aar, siger Telemarksbonden. Den 
afsluttende Avleakt skaffer Frugtbarhed ikke alene til Hestene, men 
ogsaa til Folk og Fæ, ja Mark og Eng, selv herude, mener Almuen, 
fejres Bryllup mellem den frugtbargivende Sol og Moder Jord.

Dette er, hvad jeg mener, man kan tillade sig at udrede af Skar’s 
Beretning. Samme Slutning er Gisle Midttun kommet til ved Behand
ling af det samme Stof; men Midttun gaar et Skridt videre, idethan 
mener, at der bag Sagnene om Huldrehesten eller den Hest, som de 
tror er den Onde, der bliver Skeidfole, skjuler sig en Myte om Odin 
eller en anden Hestgud, som kommer ned paa Jorden til Frigg og 
fuldfører „frævingi“ (coitus) til Gavn og Fremskridt for alt, der skal 
vokse102.

Til Hestekampene og Kapridningerne synes der ligefrem at høre 
et sakramentalt Maaltid. I Sætesdalen spiser man „Skeisungraut“ 
kogt af Mel af det første, nye Korn og den første Mælk, de malker 
hjemme om Høsten. Den Livskraft, som findes i det første Mælk og 
Korn, forventes at overføres til dem, der spiser Grøden103.

Tid- og stedsmæssigt er Hestekampene, som det ses, nær knyttet 
til Kapridningerne, og idemæssigt er der ogsaa Forbindelse, idet det 
i begge Tilfælde gælder en Udvælgelse af det kraftigste Dyr; men 
ligesom ved Kapridningerne har vi ingen Vidnesbyrd om, at den 
sejrende Hest sluttelig er ofret, saaledes som det er udkastet af 
Oscar Almgren™*.

161 Skar: Sætesdalen IV, S. 204. - Smign. L. Daa: Norske Bygdesagn. Chr. 1881, 
S. 59. — 162 Gisle Midttun: Norske Bygder I, S. 223ff. — i®3 ibid. — 104 Almgren: 
Hällristningar.
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Nedgravningsoffer — „levende begravet*.
„I Gaarden Norge i Kjetrup skulde der (for faa Aar siden) opføres 

en ny Lade. De havde haft Uheld med Kreaturerne og vidste ikke 
andet Raad til at faa den stelt, end saa nedgrov de levende en gam
mel Hest inde i den nye Bygning“105, i 1842 nedgravedes en levende 
(men ikke lungesyg) Hest fra en Besætning, hvor allerede et Par 
Heste var døde af Lungesyge100, og talrige Beretninger viser, at det 
for 150 Aar siden ikke var sjældent at begrave en Hest levende for 
at fri de andre Husdyrarter mod Sygdom, f. Eks. „Kvægmist“107. 
Ofret begravedes ofte i Porten, hvorefter de andre Dyr blev trukket 
hen over Stedet108.

De nedgravede Dyr betragtedes som et Offer til Gaardens, Stal
dens eller Græsgangens „dunkle Magter“. I Sverige var slige Ned
gravninger af levende Dyr for „att blidka jord vätterna “ foretaget 
saa sent som 1843109.

I Tyskland plantedes et Træ i Mundhulen paa det levende begra
vede Dyr. Saa længe Træet var friskt, var Hjorden fri for Sygdom170, 
Træet selv betragtedes som helligt171.

Undertiden nedgravedes det ypperste Dyr, Gaardens Hingst172; 
i det hele taget synes- denne Offerform at vise tilbage til en Ur- 
offerkult, hvor det værdifuldeste Dyr var Offergenstand, ingen sym
bolske Ofre, ingen Offermaaltider173.

Under Dødekulten er nærmere omtalt Lappernes Nedgravning af 
en hel Hest, som Sygdomsvolderen Ruto skal ride bort paa. Da Offer
formen uden Tvivl er nordisk Laan, har de gamle Nordboere aaben- 
bart ogsaa ved Sygdom hos Mennesker nedgravet en (levende?) Hest.

105 E. Tang Kristensen: Danske Sagn VI, 2, S. 481 Nr. 1801. — w H. Knudsen: 
Hest levende begravet. S. t. jysk Hist, og Topogr. IV, 4, S. 299. — »7 Skattegraveren, 
9. Halvaarg. 1888, S. 73. D. F. S. Hest 1313, 2221. Sverige: se Heurgren: Husdjuren,’ 
S. 249. - Udenlandske Sidestykker: Jahn: Die deutschen Opfergebr., 1884, S. 15: 
Auch im Harz gilt der Glaube, wenn vier Pferde fallen, der müsse vor dem Stalle 
ein lebendiges Pferd eingraben. — 1® D. F. S. Hest 338. — wo C. Grimberg: Svenska 
folkets underbara öden. I, S. 122. (For Henvisningen takkes Herr Qustüf Näsström, 
Stockholm). — no R. Froehner: Opfer zu Abwendung von Tierseuchen. Deut, tierär. 
Wochens. 1920, S. 324. — *71 J. v. Negelein: Das Pferd in der Volksmedizin. Globus 
80, S. 202. 172 E. T. Rf ; g yj, 2, Nr. 1803. - Om Kvieofret i Kongsted ved
Sorø siges udtrykkelig: „Kvien, der ofredes, maatte være den bedste, der var at faa 
i Byen.“ (J. Kamp: Danske Folkeminder, 1877, S. 206, Nr. 150). Offerformen minder 
meget om det lappiske Rensdyroffer, beskrevet i J. A. Friis: Lappisk Mytologi. Christ- 
1871, S. 143. — 173 Smign. O. Menghin: Weltgeschichte der Steinzeit. Wien 1931, 
S, 126,
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Nedstyrtnings- og Drukningsoffer — 
Henlægningsoffer i Brønde og Moser.

Prokopius fortæller om Thules Beboere: De tilbad mange Guder 
og Aander, (som boede) i Himlen og Luften, paa Jorden og i Havet, 
ogsaa saadanne, som boede i Kilder og Floder174. Guddomskraften, 
der boede i Kilden, var oftest ikke personificeret, men virkede op
livende og helsebringende overfor Mennesker og Dyr; først senere 
blev Kilden viet til Guder som Odin eller Frø175.

Af de sparsomme arkæologiske Fund og litterære Overleveringer 
synes det at fremgaa, at Mennesker og Dyr som Hund og Ræv ned
lægges hele og levende.

Tacitus fortæller saaledes, at Trællene, der medvirker ved Gud
inden Nerthus Omkøring og Badning, opsluges af Offersøen, men 
hvis de to jyske Folkesagn, der fortæller om Heste og Vogn med 
Frue, Kusk og Tjener, der drukner i Vingsted Sø eller i Uføret paa Vejle 
Nørremark, er Ritualsagn, er det ikke alene Trællene, men hele Kult
optog, der forsvinder i Offersøen, naar Omkøringen er forbi177.

Af spiselige Dyr som Hesten synes ellers kun Dele, og da især 
Lemmerne, at være nedlagt, medens Resten maaske har været nydt 
ved et Offermaaltid178. I Offerbrønden fra Budsene (Møen) er fundet 
Os tibia, Os metacarpale og Os metatarsale af en lille Hest. Om 
Hesten er nedlagt sammen med de i Brønden fundne Kvindesmykker 
af Bronze, altsaa ofret i Anledning af Bronzealderkvindens formodede

174 Cit. e. O. Montelius: Kulturgeschichte Schwedens, Leipzig, S. 216. — 175 Smign. 
Aug. Schmidt: Danmarks Helligkilder. - Baldersbrønde (Sjæll.), der efter et stedligt 
Sagn udsprang, hvor Balders Hest skrabede med sin Hov, bør efter en moderne 
Stednavneforskers Undersøgelse ikke henføres til de „theofore“ Stednavne. (Gunnar 
Knudsen: Baldersbrønde, Festskrift til Finnur Jonsson, Kbhvn. 1928). Sagnet om Kil
den, der springer frem ved Hests Hovslag, eller der kan graves, hvor Hesten skraber, 
henføres ogsaa til „Dynekällan“ (Sv.), (Eva Wigström: Folkdiktning, 1880, S. 172) 
og genfindes i græsk Mytologi i Forbindelse med Poseidon og Pegasos (Jahn: Ross, 
S. 272). — 178 L. von Post: Ett par offerdammar från Skånes bronsålder. Rig 1919. — 
177 I. M. Thiele: Danmarks Folkesagn, 1843, II, S. 16. „Karrethullet“ m. Note. - 
A. Uhrskov: Folkesagn. Frederiksborg Højskoles Aarsskrift, 1922, S. 124. - G. Schütte: 
Offerpladser i Overlevering og Stedminder. — 178 Dette gælder aabenbart ogsaa den 
ældre Jernalders Offerkultus. I „Mosepotterne“ i Langemosen (Fyn) er der fundet 
talrige Lemmeknogler af Okse. Af Hest fandtes kun „Taaled“ i to Fund. (E. Albrectsen: 
Et fynsk Offerfund fra den ældre romerske Jernalder. Fynske Aarbøger II, 2, Odense 
1944). - Til Sammenligning kan anføres, at Tscheremisserne ofrer til Landbysøen ved 
at sænke Knoglerne og bestemte Kødstykker og andre Rester af Offerdyret indpakket 
i dets Hud ned i Søen. Resten af Kødet spises (Holmberg: Tscheremissen, S. 74, 76, 78)-
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Sygdom, kan ikke siges med Bestemthed179. I en Offerdam i Skaane 
laa samhørende højre „overarmsben, armbagsben och stralben“ samt 
en defekt „bäckenhalvor“ af fuldt udvokset Hest180.

I 1921—22 udgravedes fra en Mose i det nordlige Als store Dele 
af en Baad med dertil hørende Krigsudstyr. Paa tværs under Baaden 
laa en Hest i Rygleje. Hoved og Ringhvirvel blev fundet 2—3 m fra 
2. og 3. Halshvirvel, og det ene Lægben fandtes mellem Underkæbe
grenene, saa der maa ved Henlæggelsen være foretaget en delvis 
Partering, hvis Forstyrrelserne ikke skyldes Indgreb i senere Tid.

I øvrigt tolkes Fundet saaledes: Stedet er en gammel Kultplads, 
idet der i den yngre Bronzealder, da Stedet laa tørt hen, har været 
gravet Gruber og nedlagt Knogler af Okser. I den ældre Jernalder 
(ældre keltisk Tid ca. 400—200 f. Kr.) er Pladsen omdannet til et 
hvælvet, tilgroet Vandhul, og den af Alsboerne erobrede Baad med 
talrigt Krigerudstyr er hensat som Gudeoffer til Tak for Sejren. En 
hel Hest, levende eller slagtet, kan ikke have været med i det spinkle 
og stærkt bemandede Krigsfartøj, saa Hesten (maaske sammen med 
en stor Hund, en Hundehvalp og et Lam) er et Udvalg af deres 
egne Husdyr, der er ofret, fordi Henlæggelse af Krigsbytte alene ikke 
har været Alsboerne nok181.

Til Hjortspringfundet slutter sig de yngre, større eller mindre dan
ske Mosefund fra yngre romersk og ældre germansk Tid (ca. 200 — 
600), der repræsenterer Krigsbytte henlagt til Krigsguden paa en Eng
eller Moseflade — Egnens hellige, viede Sted.

Disse Tolkninger finder god Støtte i de litterære Kilder, som den 
spanske Kirkefader Paulus Orii Beretning om, hvordan Kimbrerne 
efter at have slaaet Romerne ved Rhonefloden nedstyrtede Hestene 
i dybe Gruber182.

Morsom er den litterære Overlevering om Vingsted Sø eller Mølle
dam. I Søen er foruden adskillige Vaaben fundet en Del sølvbelagt 
Hestetøj, og det maa arkæologisk set betegnes som et typisk Mose
fund fra ældre Jernalder183. Men Folkesagnet fortæller om Fruen, 
der kommer kørende og drukner med Hest og Vogn, Kusk og Tjener, 
hvilket udlægges af Folkemindeforskere som et Ritualsagn om Kult
køretøjet, der opsluges af Offersøen, naar Omkøringen er forbi184. 
Folkesagnet kan være en meget forvansket Beretning om Henlæg-

179 C. A. Nordmann: Offerbrunnen från Budsene. A. f. n. D. o. H. 1920. -- 180 L. v. 
Post: Et par offerdammar. — 181 Brøndsted: D. O. Ill, S. 30. - G. Rosenberg: Hjort
springfundet. Nordens Fortidsminder III, Kbhvn. 1937. — 182 Brøndsted: D. O. III, 
S. 201 ff og 271 ff. — i88 Samme, S. 216. — Se Note 177.
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gelsen af Krigsbytte, men det kan dog ikke udelukkes, at Søen, der 
sikkert har været „hellig“ gennem Aarhundreder, ogsaa har modtaget 
Ofre til Frugtbarhedsguderne.

Hrafnkel Freysgodes Saga indeholder et virkeligt Nedstyrtnings- 
og Drukningsoffer. Thorgeir siger om Hingsten Freyfaxe (omtalt 
nærmere under „Heste helliget Guderne“): „Jeg vil ikke, at han skal 
forvolde flere Drab, end der alt er begaaet for hans Skyld, det vil 
nu ogsaa være billigt, at den tager imod ham, som ejer ham“. (Hing
sten viet til Freyr). De ledte nu Hingsten ned over Marken. En stejl 
Klippe stod nede ved Aaen, men nedenfor var en dyb Hylke. De 
lede Hesten frem paa Klippen. Thostarsønnerne drog et Klæde over 
Hestens Hoved og bandt en Sten om Halsen, derpaa tog de lange 
Stænger, styrtede Hesten ned og dræbte den saaledes. Dette Sted 
kaldtes derefter Freyfaxeklippen. Der ovenfor stod det Gudehus, som 
Hrafnkel havde ejet185.

Paa Voss (Norge) hedder det, at man ikke maa bruge noget Red
skab til Aflivning af Heste, og talrige norske Stednavne som Rysse- 
bergji, Marahedlo, Mærrfallet m. fl. og Traditioner, der knytter sig 
til disse, fortæller om en almindelig foretaget Nedstyrtning i den 
neden for liggende Sø af gamle, udlevede Heste, men „rituelle“ Ned
styrtninger af Heste er ikke paavist180. Lapperne i Namdalen kender 
derimod et saadant Nedstyrtningsoffer i en Fjeldkløft, der gaar helt 
ned til en Sø. Undertiden køber de Husdyr af omkringboende Bønder 
til Ofringen187, hvilket muligt skyldes, at Lapperne har lært Offer
skikken af Nordboerne.

Denne Offerform kan sammenlignes med de græske Ofringer til 
Hesteguden Poseidon. Naar de drager ud til Kamp, styrter de et Par 
Heste i Havet til ham, i Illyrien ofres et Firspand hver 8. Aar. Arge- 
vanerne sænker levende Heste ned i en Ferskvands-Strømhvirvel, 
som tæt ved Kysten stiger op fra Havbunden og hæver sig sydende

185 Sagan af Hrafukeli freysgoda, Kbhvn. 1847, S. 25. - I Landnamabok (V, 5) 
fortælles, at Torstein Raudnev ofrede til Vætten i Fossen paa sin Gaard og ved sin 
Død sendte 2000 Faar ud over Brinken (stupet). — 180 Lid: Slakteskikkar, S. 178 ff. - 
I Bergen nedsænkedes døde Heste paa Byfjorden (Veterinærvæsenet, Norges off. Stat. 
1904, S. 8). - I 1675 anklages en Nordmand for Trolddom, fordi han har ført en 
levende Ko ud paa Søen og druknet den, da der var udbrudt Kvægpest, og 7 Krea
turer var døde hos ham (Heurgren: Husdjuren, S. 250). - Derimod er det intet egent
ligt Drukningsoffer, naar der af Dyr, døde af Sygdom, tages et Stykke og kastes i 
Vand, som rinder mod Nord. Meningen er her, at Vandet skal føre Sygdommen med 
sig bort mod Nord, hvorfra den er kommet (smign. Heurgren: Husdjuren). —i87 Lid: 
Slakteskikkar, S. 188.
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over Vandspejlet188. Og Illiaden fortæller om Trojanernes Hesteoffer 
til Floden Skamandros:

Selv eders yndigt strømmende Flod med de sølvhvide Hvirvler 
Ej skal jer skærme, skønt længe I ofred ham talrige Tyre 
Og i hans Malstrøm sænked lyslevende hurtige Heste189.

Vanding}90
Efter Kristendommens Indførelse bliver de foran omtalte Ofringer 

af Dyr til Kilden og Søen sjældne; men de kendes dcg endnu i for
rige Aarhundrede fra Lauenburg, hvor en Hund kastes i Dammen 
Juledag, inden Kreaturerne vandes deri191, og i en svensk og dansk, 
men øjensynlig oprindelig tysk Læseformel mod „maktstulenhet“ eller 
„modstulenhet“ eller Forgjorthed hos Hesten angives det, at den 
syge Hest skal føres til rindende Vand og overøses dermed under 
Formlen: „Jag öser ur denna djupa grund, varuti är drunknad båd’ 
katt och hund. Ich bit meine Pferde vor den Anfahl“. Siden skal 
Hesten drikke deraf192.

Drukningsofrene afløses med Gaver af levende Dyr til Kirken eller 
erstattes af „klingende Sølv“, der erlægges, naar Hestene paa Fest-

188 Ref. e. Lid: Slakteskikkar, S. 197. - Martin P. Nilsson: Griechische Feste, Leip
zig 1906, S. 71. 188 Homeros: Iliaden 21,132. Oversat af M. Cl. Gertz, Kbhvn. 1923- 
31. — 100 Oversigtslitteratur ang. Vanding af Heste: Paul Heurgren: Husdjuren i nord. 
Folketro, Ørebro 1925. - Nils Lid: Jolesveinar og gröderikdomsgudar, Oslo 1933, 
S. 9-40. - Johs. Skar: Gamalt or Sætesdalen IV, Krist. 1909, S. 45. - Severin Kjær: 
Fra Stavnsbaandets Dage, 1888, S. 364. - Skattegraveren VII, Kolding, S. 440 (Van
ding Juleaften Kl. 12 (Jyll.). - Desuden er Dansk Folkemindesamlings Optegnelser 
beredvilligt stillet til Gennemsyn og meddeles her med følgende Forkortelser: Tallet 
angiver Sognet, hvorfra Optegnelsen stammer (se Festskrift til H. F. Feilberg, Kbhvn. 
1911, S. 477). N. M. = Nytaars-Morgen, N. A. = Nytaars-Aften (Kl. 24), J. N. = Jule- 
Nat (Kl. 24), J.M. = Jule-Morgen. D. F. S. Hest: 12 (N. M.), 172 (N. M. Fløde), 226 
(N. M. - tidligt paa Færde hele Aaret), 249 (N. M. - Fløde), 263 (N. M.), 283 (J. M. - 
Fløde), 305 (N. A.), 361 (J. M.), 378 (N. A. Kl. 12 - Fløde), 402 (N. M. - Fløde), 411, 
435 (N. A. - Vin), 477 (N. A.), 482 (N. M.), 541 (N.M.). 566 (N. A. - Fløde), 572 
(N. A. - i rindende Vand), 609 (J. N. - Vin), 865 (J. M.). 943 (N. M.), 1114, 2585 
(N. M. - Fløde), 2697 (N. M. - Fløde). — 181 Jahrb. f. d. Landeskunde Schleswig, 
Holstein u. Lauenburg, IV, Kiel 1861, S. 179: „In Schipphorst (Lbg.) hat am Weih
nachten-Morgen Niemand der erste sein wollen bei dem Teich, welcher der „Kirchen- 
pfuhl“ (Karkpol) heisst, so haben sie gewartet bis Mittag, und alles Vieh hat dürsten 
müssen. Zulezt haben sie sich entschlossen und zuerst einen Pudelhund in den Teich 
geworfen; als der wieder heraus gekommen ist, sind ihm Fell und Fleisch abgegangen. 
Darauf haben sie das Vieh ohne Schaden getränkt“. — 182 Heurgren: Husdjuren, S. 
303. - Ohrt: Trylleformler Nr. 1006.
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dagene rides til Vanding. I den norske Set. Olafs Kilde nedlægger 
de syge Penge og andet Sølv for at genvinde deres Helbred, og den 
kirkesøgende Almue kappes hver første Højtidsdag om at vande deres 
Heste først i den193. Finnerne kaster et Pengestykke eller lidt Sølv i 
Hestenes Drikketrug Set. Stephans Dag, „under the impression that 
it contributes to the prosperity of those who do so“194. I Vester
gotland og Jylland nedlægger Karlen et Sølvbæger fra sin Husbond, 
over hvilket Hestene drikker, for at de ikke skal faa Kværke195.

Ifølge Aug. F. Schmidt forstaar man ved en „hellig Kilde“ „en 
Kilde, der tillægges underbare, helbredende Kræfter paa visse bestemte 
Dage i Aaret, og som derfor besøgtes paa disse Dage“190; men saa 
maa hver Gaards og Bygds Brønd eller Vandløb betegnes som hellig; 
thi over hele Norden har det endnu i Mands Minde været Skik at 
ride Hestene til Vanding Jule- eller Nytaarsaften efter Kl. 24 eller 
1. eller 2. Juledags Morgen, Nytaarsmorgen eller Paaskelørdag Mor
gen saa tidligt som muligt, i alle Tilfælde inden Solen staar op. Da 
skal de trives godt og ikke blive syge — specielt nævnes Kværke — 
i det kommende Aar, saa Bonden kan blive rettidigt færdig med 
Aarets forskellige Arbejder i Marken.

Vanding Paaskelørdag eller Sprængelørdag inden Solopgang, for 
at Hestene ikke skal blive trætte under Saaningen af Vaarsæden197, 
og Skikken at trække Hestene gennem en Aa Paaskemorgen, for at 
de ikke skal blive syge'9S, har sikkert oprindelig fundet Sted under 
den hedenske Vaarfest, efter hvilken man begyndte Arbejdet i Mar
ken'99. — Ogsaa i Tyskland er der Forbindelse mellem Vandingen 
af Hestene i Paasken og Kornmarken. „In Thüringen ist es noch an 
verschiedenen Orten um Eisenach Sitte, dass die Bauern und ihre 
Knechte in der Osternacht die Pferde ins Wasser reiten und dann 
in ein Saatfeld, damit dieselben etwas von der jungen Saat fressen. 
Um Marksuhl reitet man die Pferde ebenfalls ins Osterwasser und 
dann in die grüne Saat, damit dieselbe besser gedeihe“200.

193 D. F. S. Hest IV, 16. — 194 J. Brand: Observations on popular antiquities, 
London 1900, S. 288. - Skikken omtalt i en finsk Tingbog 1670. (Folkloristiska och 
etnografiska studier I, Helsingfors , S. 325). — 193 Heurgren: Husdjuren, S. 151. - 
I Nordsjælland lagdes Hammerskæl i Hestenes Drikkevand 2. Juledags Morgen for 
at fri dem fra Kværke (1678) (Heurgren: Husdjuren, S. 152). — 196 Aug. F. Schmidt: 
Danmarks Helligkilder, 1926, S. 18. — 197 Fortalt Forf. 1938 af Gdr. Peder Jørgensen, 
Flødstrup, Østfyn. — 198 A. Uhrskov: Sagn og Tro, 1923, S. 18. Opt. fra Grædsted, 
Nordsjælland. — 199 I Norge omtales ogsaa særlig Vanding af Køerne 1. Sommerdag 
C4/«) (Kjell Bondevik i Nordisk Kultur XXII, S. 107). — 299 W. Mannhardt: Baumkultus, 
S. 397.
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Udvortes Anvendelse af Vandet forebygger udvortes Sygdomme 
som Skab. I Westmanland og flere andre svenske Provinser lader man 
Hestene svømme tidligt om Morgenen Valborg Dag (’/n), hvorigennem 
Menigmand tror, at Hestene hele Aaret skal bevares mod Skab201.

Vandet virker ikke alene forebyggende, men, som det er velkendt 
fra Menneskenes Kildebesøg, ogsaa helbredende paa Sygdomme. Om 
Set. Stephans Kilde i Knivstad, hvor man red til Vanding Natten 
til 2. Juledag, »även troddes detta vattnet äga en underbar och för
borgad kraft att bota alla sorter sjukdomar hos hästar“202. Snorre 
Sturlason omtaler en Olavs Kilde paa Sunnmøre, som syge Krea
turer skal drikke af208. Forgjorte Heste skal føres ud i rindende 
Vand204, og talrige er de Sagn om skabede Hest, der er blevet hel
bredt ved at bades i „hellige Kilder“, som ganske vist mister deres 
Kraft derved205.

Bedst er Vand, der rinder mod Nord200, og jo flere fremmede207 
Vandingssteder, der naas — helst ni - des mere Kraft hentes der. 
Det gælder om at komme først og faa Fløden (sv.: grädden208, fett- 
vattnet). I Bohuslen hilser den første Rytter Vandet med et „God dag 
du friska källa! God dag du stärka hälsobrunn!“ Især i Danmark209, 
men ogsaa i Sætesdal, Sortland, og Tysfjord i Norge tror man, at 
Vandet forvandles til Vin.

Gammelt og hedensk er Kravet om det nordrinde Vand210 og de 
ni Vandingssteder211. Forestillingen om Fedtet paa Vandet er ogsaa 
gammel212 og sandsynligvis ældre end Troen paa Vandets Forvand
ling til Vin, der vel skyldes Kristendommens Forkyndelse i Norden,

201 Carl Linnæi: Skånska resa, 1751 (1920), S. 10. - Jahrb. f. d. Lk. Sch. Hist. u. 
Lbg., 1861, S. 179: Am Maitag Morgen wird alles Vieh gewaschen. — 202 Lid: Jo- 
lesveinar, S. 29. — 203 Kjell Bondevik: Högtider i Noreg og paa Island. Nordisk 
Kultur XXII, S. 107. — 204 Smign. den under Note 192 omtalte Trylleformel og den 
smaalandske Trylleformel for solskudt Kvæg: Odin ledde en Oxe till brunn, där fick 
han bot i samme stunn. (Heurgren: Husdjuren, S. 330). — 205 A. Schmidt: Danmarks 
Helligkilder, S. 95. — 200 Norge: Telemarken; Sverige: Bohuslen, Dalsland og Väster
götland. — 207 Vanding „ad alienos fontes“ omtalt af den svenske Historieskriver Ihre. 
(Sv. Grundtvig: Gamle danske Folkeviser, I, S. 518). — 208 Flødeskindet. — 209 Se 
Indledningsnoten til dette Afsnit. — 21° Jvnf. A. Flentzberg: Offerkällor och trefal- 
dighetskällor. Fataburen 1909, S. 146. — 211 9-Tallet er helligt i nordisk Mytologi. — 
242 Hekse kærner Smør af Blaakilde i Farsø (Jyll.) Set Hans Nat, Vandet skal derfor 
hentes, inden Heksene tager Fedtet af det (A. Schmidt: Danmarks Helligkilder, S. 97) 
og derved tilegner sig deres Naboers Smørlykke (Olrik & Ellekilde: N. G., S. 658). 
„Smør-“ indgaar i flere norske Navne paa Vandløb, og i Sverige kendes Smørvattnet 
i Ävlsborg Len (O. Lundberg: Ortnamen, trolltygg m. m. sådant. Namn & bygd 
1921).
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selv om man fra den græske Mytologi213 har Vidnesbyrd ældre end 
de almindelig kendte kristne. Brylluppet i Kana henlægges til den 
6. Januar og mindes ved den o. Aar 200 opstaaede Epiphanie- eller 
Aabenbaringsfest214, og Biskop Epiphanias fra Salamis paa Cypern 
(t 403) forsikrer, at paa denne Dag er Vandet i Kilder og Floder 
forvandlet til Vin215. Derved faar Forvandlingen til Vin særlig let For

Pig. 10. Set. Stephan vander sine Foler. 
Loftmaleri i Dadesjø Kirke.

bindelse med Vandingen i Juletiden; men ligesom Vandingen 
kan finde Sted ved andre Højtider, f. Eks. Paaske, finder man ogsaa 
Folketro om Vands Forvandling til Vin Paaskenat (Hildesheim og 
Østtyskland) og ved Midsommer (Mecklenburg)216.

Som nævnt i Indledningen til dette Afsnit er Brøndens og Kildens 
Kraft oprindelig upersonlig; men senere knyttes Guders og Helgeners 
Navne til dem. Det er usikkert, om norske „Frobrunnar" indeholder Gude
navnet Frø217; men der findes Set. Olavs Kilder, og hertil slutter sig 
de talrige Eksempler paa Hestenes Skytshelgen Set. Stephans Til
knytning til Vandet. „Staffansvatn“ drikker Hestene Stefansdag i Sæ- 
tesdalens Frobrunnar og i mange svenske Vandingssteder218, og samme

213 Dionysos forvandler en almindelig Kilde til en Vinkilde (O. Gruppe: Griech. 
Myth. u. Rei., München 1906, S. 14113). — 214 H. Ellekilde: Vor danske Jul gennem 
Tiderne, 1943, S. 90. — 216 Liungmann: Traditionswanderungen, II, S. 440. — 216 ibid. 
S. 443. - Forvandlingsevnen tillægges senere Set. Kjeld i Viborg (I. M. Thiele: Dan
marks Folkesagn, 1843, I, S. 333). — 217 Lid: Jolesveinar, S. 10, 40 114. — 248 ibid. 
S. 25.
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Dag rides til Set. Stephans Kilden ved Knivstad Kirke i Sverige219, 
ligesom danske og lidt yngre svenske Folkeviser, der endnu afsynges 
under „Staffas-skede“ at Set. Stephan vander sine Foler220, en Scene, 
der er malet paa Loftet i Dadesjø Kirke221 (Fig. 10). — Oftest sker 
Vandingen i Julen paa Set. Stephans Dag; men det er ingen fast 
Regel, i Aurland (Norge) vandes hver Morgen fra 1. Juledag, indtil 
alle Karlene har redet Hestene222, og Vanding ved andre Højtider er 
omtalt.

Disse afvigende Eksempler i Forbindelse med, at det er paavist, 
at Vandingsmotivet i Folkeviserne er et Indskud i den ældre, legen
dariske Set. Stephans eller Herodes Vise, viser, at Set. Stephan se
kundært er knyttet til Vandingsskikken, saa den kan faa Kirkens 
Velsignelse.

Vandhesten (Nøkken).
Tilsyneladende uden nogen Forbindelse med Kildekulten er de i 

Norden almindelig kendte Sagn om et mytisk Væsen i Hesteskikkelse, 
der, som Navnene vatnhestr223, (on. & isl.), wanhäst224, bäckahäst 
(sv.), Aa- og Damhest (da.) siger, lever i Vandløb og Søer.

Paa Island kender man slet ikke Nøkkens Sang, fordi man ikke 
forestiller sig Nøkken i menneskelig Skikkelse. Her har man endnu 
Sagn og Folketro, der nøje svarer til Fortællingen om Audun stote 
i Landnamsbogen:

Audun saa om Høsten, at en abildgraa Hest løb ned fra Hjarda- 
vatn til hans Stodheste. Audun fangede den graa Hest, spændte den 
for to Øksnes Slæde og førte alt sit Hø i Lade. Hesten var tam og 
villig, medens det var højt paa Dagen. Da Dagen begyndte at hælde 
stak den i Jorden op til Hovskægget; men efter Solnedgang sled

219 ibid. S. 29. — 229 Sv. Grundtvig: Gamle danske Folkeviser, I (1856), S. 518, Nr. 
96. - Kr. Boers angiver i „Husdyrenes Værnehelgener i Norden“ (D. v. A. 1943), 
S. 48, at S. S. omtales som Staldknægt hos Herodes ogsaa i de engelske og fær
øske Folkeviser. Der omtales han imidlertid kun som Tjener uden nogen Forbindelse 
med Heste. — 221 Afb. i Lid: Jolesveinar, S. 29. — 222 ibid. S. 11. — 229 Vatnhestr 
maa efter Benedikt Grøndahl anses for et ældre Navn end det on., isl. og fær. nykr. 
Jahns og Hylten-Cavallius mener, at Odins Binavn hnikar (Gylf. 19) stammer fra 
en Tid, da Odin tænktes i Hesteskikkelse og som saadan havde Forbindelse med 
Vandet. Den antropomorfe Odin synes ikke at have nogen særlig Tilknytning til Vand
løb og Søer, og man bør sikkert følge Finn Jonssons Tolkning: hnikar = (Spyd-) 
Støderen (S. Sturlason: Gylfaginning, overs, af Finn Jonsson, Kbhvn. 1902, S. 103.— 
224- Wanhäst indgaar i en Trylleformular nedskrevet ca. 1700 (Folkminnen och Folk
tankar IV, Malmø 1917, S. 132).
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den alt Seletøj af sig og løb hen til Vandet. Man saa den aldrig 
mere225.

Af andre karakteristiske Kendetegn kan nævnes de omvendte Hove 
og Hovskæg. Jo flere Folk, der sætter sig op paa dens Ryg for at 
komme over Vandløb, des længere bliver den. Hvis Folk kommer 
til at røre dens Hale, hænger de fast i den og drages med i Dybet. 
Den parrer sig under Vandet; dog kan den ogsaa parre sig med
almindelige Hopper; men det i øv
rigt kraftige og udmærkede Afkom 
kendes paa, at det vil lægge sig ned, 
naar det kommer ud i Vand. De 
stærke, drønende Lyde, der frem
kaldes, naar Isen slaar Revner i 
stærk Frost, er Søhestens Vrinsken22'’’. 
Ogsaa i Havet findes Skabninger 
kaldet hross-hveli, halvt Hest, halvt 
Hval, som ved deres Vrinsken lokker 
Heste, der føres i aaben Baad, til sig. 
Er Hestene ikke forsvarligt bundet, 
springer de i Havet227.

Til disse islandske Sagn slutter 
sig meget nøje færøske225, norske229, 
svenske (især skaanske)230 og danske231 Sagn og Forestillinger. Med 
en enkelt Undtagelse indeholder ingen af Sagnene Formodning eller 
Antydning om, at Damhesten er et fordækt Menneske (Nøkken). De 
færøske og svenske Sagn fremhæver netop, at en nykur eller bäck
häst kan forvandle sig til andre firfodede Dyr, men den ligner en 
Hest, naar den ikke har forandret Skikkelse. Paatager Bäckahästen

225 Landnamabok, 2, cap. 10. — 22(1 B. Grøndal: Folketro i Norden, A. f. n. O. o. H. 
1863. - K. Maurer: Isländische Volkssagen, Leipzig 1860, S. 33. - Heurgren: Husdju
ren, S. 39. — 227 Heurgren: Husdjuren, S. 39. - Kong Hundinge viser sig i Skikkelse 
af en hrosshvalr (Hjalmtes ok Olvers Saga, K. 20. Fold. S. III 506 f.). — 228 V. U. 
Hammershaimb: Færøske Folkesagn, Ant. Tidskr. 1849—51. — 229 „Fra Sogn“ i 
Skiensavisen „Fremskridt“ 21,i.2 1907. - Avisen „Fedraheimen“ 1885, S. 327. - S. Ner- 
gaard: Segner frå Elvrom, 1907, S. 115. - Velvilligt meddelt af Arkivar Dr. R. Chri
stiansen, Norsk Folkemindesamling, Oslo. — 230 C. W. v. Sydow: Bäckahästen, Vet- 
Soc. i Lunds årsbok 1922, S. 85—99. — 231 S. Grundtvig: GI. d. Minder, And.-Udg. I, 
S. 7 og II, S. 227. - I. M. Thiele: Danmarks Folkesagn, 1843, II, S. 291. - E. Tang 
Kristensens Æresbog, D. F. Nr. 28, S. 56. - E. Tang Kristensen: Danske Sagn, II, 
S. 163-176 Nr. 70-121 - E. T. Kr.: D. S., II, S. 153, Nr. 28 (Havhest). - E. T. Kr.: 
Jyske Folkeminder, III Nr. 50 og 269, VIII Nr. 105—7 (Damhesten hovedløs), (maaske 
Sammenblanding med Helhest-Sagn. (A. Uhrskov: Folkesagn, Kbhvnl9. 22, S. 24 og 25.
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sig en Ægtemands Skikkelse, kender Hustruen den dog paa Heste
hoven282.

Landnamsmandeti j^udun var gift med Myrun, Datter af den irske 
Konge Madad, og da et ret ligelydende Damhest-Sagn er knyttet til 
den irske Sagnhelt Cuchullin, mener Finnur Jonsson, at det islandske 
Sagn helt enkelt er Import fra Irland238. Det lyder allerede usand
synligt, at Overføringen af et enkelt Sagn kan indvirke i den Grad 
paa islandsk Folketro, og hvorledes vil man forklare de skaanske og 
danske Damhest-Sagn. Nej, de maa, som v. Sydow fremhæver, ses 
i større Sammenhæng.

Sagnene om Damhesten kan følges videre over Shetlandsøerne284, 
Skotland285, Irland286, Frankrig287, Bøhmen288, Grækenland (Fig. 10 a)289 
til Kaukasus240, Persien og Indien, hvor et gammelt Veddadigt om
taler Vandet som Hestens Fødested.241 De er aabenbart urgammel 
Tro hos alle indoeuropæiske Folk og har deres Udspring i Folkets 
Forestilling om, at Naturen er levende, befolket af hemmelighedsfulde 
Væsener, som giver sig til Kende ved Stormens Susen, Kildens Rislen, 
Havets Bølgeslag m. m. Men Folkeslagene kan i deres Udviklings 
Barndomstider ikke fastholde Troen paa Liv uden Legeme; Dæmo
nerne tænkes derfor i legemlig Skikkelse som Dyr, senere som Men
nesker.242 Da vi mangler det primitive Menneskes Fantasi og Indleven 
i Naturen,, mangler vi ogsaa Forudsætningerne for at forstaa, hvilke 
Lydassociationer og andet, der fik de gamle Indoeuropæere til at 
knytte det typiske Steppedyr Hesten til Vandet; men Sammenknyt
ningen maa forklares som et Minde fra den Tid, da vore Forfædre 
var et udpræget Hestfolk, som i overvejende Grad lod deres Tanker 
sysle med Hesten.248

232 E. Wigstrøm: Folkdiktning, 1880, S. 110—11. — 233 Folkminnen och Folktan
kar, 1921, S. 114 f. — 281 Shoopiltee. — 235 Waterkelpje. — 238 Se Sydow: Bäcka
hästen. - - 237 le lutin. — 238 Hastrmann. — 239 Poseidon, ogsaa kaldet Hippios er 
Hest-, Kilde-, Flod- og Havgud. - Kentaurerne lever ogsaa ved Søer og Vandløb og 
har som den nordiske Nøkkehest et udpræget erotisk Væsen, men ogsaa Hjælper
motivet genfindes i græsk Mytologi (smign. S. 49, L. 4). Herakles og hans Hustru, 
den skønne Deianeira, kommer paa en Rejse til Floden Euenos. Kentauren Nessos 
plejer paa sin Ryg at føre de vejfarende over Floden. Han bærer ogsaa Deianeira 
over, men forsøger at øve Vold mod hende, hvorfor Herakles skyder Kentauren en Pil i 
Hjertet (Martin P. Nilsson: Olympen, S. 263 - Secher: Græsk Mytologi, S. 55). — 
240 tjereen: wiit-imne. — 241 Ref. e. Gjessing: Hesten, S. 129. — 242 jvnf. Karl Mor
tensen: Nordisk Mytologi. — 243 C. W. v. Sydow: Bäckahästen. Smign. videre om He
stens Forbindelse med Fiskefangst og Skib hos Gjessing: Hesten, S. 129—130.
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Hængeoffer.
Der ofres i Gaardens, Bygdens og Rigets Træ eller Lund.
Af nynordiske Vidnesbyrd, der sikkert afspejler gammel Offerskik, 

kan nævnes, at i Sverige kaldes Gaardens Træ „vårdträden“ eller 
„bosträden“, og der ofres til det for at forhindre Sygdom og Ulykke 
blandt „boskapet“244. Naar der dør et Lam paa Falster, lægges det 
op i et Træ, for at de andre Lam ikke skal blive syge245.

Mest kendt er dog Ofringen i Rigets Lund gennem Adam af Bre
men’s Beskrivelse af Hovedblotet i Uppsala umiddelbart før Kristen
dommens Indførelse. „Hvert niende Aar ofres af hver levende Skab
ning, som er af Hankøn, ni Hoveder, med hvis Blod det er Skik at 
forsone Guderne. Kroppene hænges op i en Lund i Nærheden af 
Gudehuset, og den Lund er da ogsaa i Hedningernes Øjne saa hellig, 
at hvert Træ i samme anses for guddommeligt paa Grund af de 
ofredes Død og Liglugt. Der ser man Hunde og Heste hænge sam
men med Mennesker“241'1.

Spørgsmaalet er blot, om dette Offer er blodigt eller ublodigt, kun 
i sidste Tilfælde kan det betegnes som et rent Hængeoffer og side
stilles med det, Ibn Dustah beskriver hos de svenske Vikinger i 
Rusland ved Aar 912: „Stundom befalla prästerna dem att frembåre 
offer til sine skapare af hvad som hälst, män, kvinnor, hästar... 
Prästen tager då männen, kvinnan eller djuret, läggar en snara om 
dess hals, upphänger offret i ett träd, väntar tills det uppgifvit andan 
och säger, att det är et offer til gud“247. Selv om Ærkebiskop Adam's 
Vending: „quorom sanguine deos placari mos est“ vel kun er Ud
tryk for den semitisk-kristelige Opfattelse af Sonofret248, er der paa 
den anden Side Tegn paa, at det ældgamle Hængeoffer efterhaanden 
er blevet paavirket af Slagteofret, saa der af et spiseligt Dyr som 
Hesten kun ophænges Hovedet249, Huden (maaske udstoppet med 
Hø eller lignende250) og bestemte Kødstykker251, og Træet rødnes 
med Offerhestens Blod som ved det svenske Kongeoffer beskrevet i 
Hervørs og Heidriks Saga.

244 Hylten: Warend I, S. 142. — 245 s. Grundtvig: GI da. Minder, 1861, II, S. 110. — 
240 Adam af Bremen om Menigheden i Norden, overs, af P. W. Christensen, Kbhvn. 
186 2. — 247 V. Thomsen: Ryska rikets grundlägning, Stockh. 1882, S. 35. — 248 Smign.: 
Jesus har udgydt sit Blod for ns. — 249 Smlgn. Tac. Annales I, 6: „adjacebant frag- 
mina telorum equorumque artus, simul truncis antefixa ora.“ — 259 Smlgn. Bleich- 
steiner: Rossweihe, S. 483. — 251 Sune Lundquist tvivler ogsaa paa Død ved Hæng
ning og anfører: „Ved vanlig Slagt hænges jo større Dyrekroppe, og da Husene er 
smaa og mørke, sker det endnu i Dag uden for Huset. Det kan jo tænkes, at de 
Dyrekroppe, Adams Hjemmelsmand har set hænge i Uppsalalunden, efter kort Tid 
nedtages og beredes for et senere Moment i Festen, Offermaaltidet.“
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Adam og hans Hjemmelsmand oplyser intet om Meningen med 
det store Niaarsoffer. Sammenlignes det med de førstnævnte Ofre til 
Gaardens Træ, er Mænd og Handyr ophængt i Helliglundens Træer 
for at afværge, at Mennesker og Dyr af de Arter, som ofres, i de 
følgende ni Aar bortrives af pestagtige Sygdomme25-.

Yggdrasill.
Det hellige Træ i Uppsala har sikkert været Digternes Forbillede 

til Verdenstræet: Yggdrasill eller Yggdrasills Ask. I Almindelighed 
oversættes Yggdrasill = Odins Hest (ygg (Binavn til Odin) = den 
skrækkelige — drasill = Hest) og kaldes saaledes, enten fordi Byg
dens eller Rigets hellige Træ opfattes som Stormguden Odins Hest, 
eller fordi de til Odin bestemte Ofre „rider i Helligtræet“253. Disse Tyd
ninger forudsætter, at der gaas ud fra Völuspa v. 19: „Ask veit ek 
standa, heitir Yggdrasill“; men de øvrige Steder i Eddaerne staar 
Yggdrasills Ask, altsaa Odins Hests Træ, det vil sige Træet, hvori 
Sleipner græsser (o: Vindene suser254) eller Træet, hvortil Sleipner bin
des255. Endelig hævder H. Schück, at der staar ikke Yggs Hest (den skræk
keliges Hest), men Ygg-Hest (den skrækkelige Hest), fordi der findes 
en gammel Gud, der hedder Ygg, som tænkes i Hesteskikkelse og 
derfor kaldes Yggdrasill. Senere forvandles Ygg til en menneskelig 
Gud, der rider en Hest (Sleipner), og til sidst bliver Guden identifi
ceret med Odin, saa Ygg blot er et af Odins „Binavne“25«. Heste
kulten forudsætter et Hesteoffer (men ikke at Hesten hænges), Træ
kulten et Hængningsoffer (men ikke at de hængte er Heste); men

2,12 Olrik: N. G., S. 415. — 2« Trællen Kark drømmer, at Kong Olaf giver ham 
en Hest. Hakon Jarl udtyder, at Olaf vil hænge ham (Olaf Trygvesøns Saga). - Smign. 
F. Jonsson: Den norsk-isl. Skjalded, B. I, S. 9: „pas habrjostr horva Sleipnir“ = da 
Strikkens Hest med det højtragende Bryst; S. 61: „En Godlangr grimman tamdi..' 
Sigars jo’“ = Men Godlag maatte tæmme Sigars Hest (Galgen). — 254 Eirikur Mag
nusson: Yggdrasill, Odins hestr, Reikv. 1895. - Stormen, der suser igennem Luften, 
anskueliggøres ogsaa i Folkemytologien som en Hest eller Rytter, der paa et for
holdsvis sent Udviklingstrin kaldes Sleipner og Odin (smign. Olrik: N. G., S. 371). _  
255 Uno Holmberg: Der Baum des Lebens. Ann. acad. sc. fen. Hels. 1922—3, S. 67. - 
Holmberg gaar ud fra det tjeremissiske Hesteoffer, hvor Hesten bindes til Offertræet 
før Slagtningen, og Træet oversprøjtes med Blod (S. 26), (ligesom det svenske og 
lappiske Offertræ, det sidste siges at naa Himlen [S. 55J). Denne Kultscene henføres 
til den assiatiske Fortælling om Guden, der binder sin Hest til Verdenstræet. End
videre fortælles i ældre Eddas Grimnismal, at Guderne kommer ridende til Yggdra- 
sils Fod for at holde Raad. - Andre af Odins Binavne, der tyder paa et therio- 
morft Stadium, er Jalk (= Vallak) og Hrossarsgrani.
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disse to Kulter er gaaet op i et, og Træet, hvori Hestene hænges, 
faar Navnet Yggdrasills Ask257 258.

Brændoffer.
Om et Brændoffer kan man ganske vist tale, hvor Hesten bliver hen

lagt paa Ligbaalet; men vi søger her efter Hesten som selvstændig 
Offergenstand.

I Norge259, Sverige290 og Svensk-Finland291 har det indtil nyeste 
Tid været Skik at drive Kreaturerne gennem Ilden første Gang, de 
skulde paa Græs om Foraaret, aabenbart for at værne dem mod 
Sygdom, Rovdyr, Hekse og anden noxae262. Fuldstændig tilsvarende 
kendes fra de romerske Paliliefester, som oprindelig er Hyrdefester 
i Forbindelse med Dyrenes Uddrivning om Foraaret293, og en Øjen
vidneskildring fortæller om et engelsk Midsommerblus, hvor først 
alle Bønderne springer gennem Ilden, derefter „the White Horse“, 
som er en 8 (eng.) Fod lang Stang med et Hestehoved i den ene 
Ende. Stangen og Manden, der bærer den, er dækket af et stort,

257 H. Schück: Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria, II, S. 171. — 258 
I Havamal (138) fortæller Odin selv, at han hang i vindrusket Træ „stunget med 
Spyd“. Odin kaldes derfor ogsaa hangagud (Snorre Edda I, 54), og en lignende Død 
bliver Kong Vikar til Del (Saxo, 6. Bog). Bag Linierne gemmer sig sikkert en gammel, 
hedensk Kulthandling (H. de Boor: Eine griechische Romanstelle und ein nordisches 
Opferbrauch. Festskrift Hugo Pipping, Helsingf. 1924). - I tysk Vaarfest-Skik er der 
endnu bevaret Forbindelse mellem Hængning og Spidning med Vaaben (Spyd). „In 
jener Gegend (im Kalbeschen Werder) ziehen am Karfreitag oder ersten Ostertag die 
Jungen aus um die Brachweide auszustecken. Es werden Knochen herbeigeschafft 
und eine Tanne geholt, von der man die Zweige ungefähr einen Fuss vom Stamme 
aus abhaut. Die Tanne wird auf einen Hügel in der Nähe der Pfingstweide gesetzt 
und die Aeste mit den gesammelten Knochen besteckt. Die Spitze des Baumes ziert 
ein Pferdeschädel; das Ganzes nennt man den Knochengalgen“ (U. Jahn: Deutschen 
Opfergebräuche. Germ. Abh. III, 1884, S. 122). Den Karl, som først spidder Heste
hovedet med sin Kæp, naar de jager forbi til Hest, bliver „Maikönig“ (M. Jähns: 
Ross, S. 305-6). - I det 7. Aarh. prædiker den hellige Barbatus „gegen die Verehrung 
eines heiligen Baumes bei Benevent. An diesem hingen die Langobarden ein Fell 
auf, jagten dan alle zusammen, so dass die Rosse von den Spuren bluteten, hinweg, 
warfen mitten im Lauf mit Wurfspiesen rückwärtz nach dem Fell und erhielten 
schliesslich jeder einen Teil des Opfertieres zum Malzeit. (Ebend., S. 428). I Norden 
skød man gennem ophængte, raa Oksehuder (Forum, sog. 3,18, 4,61). — 259 Gisle 
Midtun i Syn og Segn, Oslo 1915, S. 243. - Kjell Bondevik i Nordisk Kultur, XXII, 
5, 108 .— 2g° Olrik: N. G., S.,656. — 231 G. Nikander: Fruktbarhetsriter hos svenskarna 
i Finland, Folk. o. etn. Stud., Hels. 1916, S. 271. — 202 Smlgn. Liungman: Traditions
wanderungen, F. F. C. S. 527—45. — 263 Samme,
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hvidt Lagen. „I asked, what the horse was meant for, and was told, 
that it represented all cattle“204.

Ilden bruges ikke alene rent forebyggende, men udbryder der 
smitsomme Sygdomme, tændes der Nødild som tilraadet Loddfafner: 
„eldr vid sottum“205.

I den romerske Vaarild kastes Asken af en Kalv, der den 15. April 
(Hordi el. Fordicidia af bos horda el. forda = drægtig Ko) er skaaret 
ud af Moderdyret og brændt til Ære for Frugtbarhedsguden Tellus, 
og Blodet fra „Oktober-Hesten“, der som tidligere omtalt er ofret 
„ob frugum eventum“200. Til den sallentiniske Jupiter Menzana bræn
des en Hest levende207.

Ved Kvægpest er det almindeligt i Tyskland og England at brænde 
et Dyr (ofte levende), og Asken indgives Hjorden eller strøs over 
Staldbygningerne208. Et gammelt Haandskrift i Franziskanerklostret i 
Bozen raader at ofre det første Dyr, som drives gennem Ilden til 
Kirken209 ; det tør vel formodes, at det tidligere blev givet til Ilden.

Ogsaa i Norden er der talrige Eksempler paa, at der endnu for 
ca. 100 Aar siden brændtes Køer levende i Nødilden „for att bränna 
bort fä-olyckan“270, ligesom der i Arneilden ofres Dele af slagtede 
Dyr, f. Eks. Indvolde271; men det skal indrømmes, at jeg ikke har 
fundet Eksempler paa, at Hesten er ofret til Ilden ved udbredte Heste
sygdomme eller som den ypperste Repræsentant for Kreaturbestanden.

Ganske vist mener man i dansk Folketro, at et Hestehoved kastet 
i Set. Hans Baalet tvinger Heksene ned i det272, og i Tyskland, Eng
land og Frankrig tændes „Knogleild“, hvor især Hestekranierne regnes 
for virksomme mod Hekse og andre Dæmoner27’; men vi ved ikke, 
om Knoglerne er et i dobbelt Forstand „afbleget Offer" for de levende 
Dyr, idet man her maa regne med de specielle værnende resp. skræm
mende Egenskaber, der tillægges Hestehovedet274.

204 Howey: The horse, S. 123. — 265 Ældre Edda, S. 116. — 2o<> l. Preller: Römi
sche Mythologie, Berlin 1858, S. 367 og 405. — 267 Gruppe: Griechische Mythologie, 
S. 839, Note 2. — 208 H. F. Feilberg: Levende begravet, Aarb. f. dansk Kulturhistorie, 
1892, S. 21. — 209 r. Froehner: Opfer zur Abwendung von Tierseuchen, Deut, tierärz. 
Wochens. 1920, S. 324. — 279 Knut Bjørgaas: Or gammol ti, 1917. - E. T. Kristen
sen: Jyske Folkeminder, III, Nr. 365. - Heurgren: Husdjuren, S. 250—2. - 271 Heur
gren: Husdjuren, S. 363-4. — 272 D. p. s., Hestekranium, 338. — 273 Liungmann: 
Traditionswanderungen, F. F. C. 119, S. 527—545. — 274 Se Afsnittet: Hovedet under 
Slagteoffer. - I Irland springer en Mand med Hestemaske gennem Knogleilden (W. 
Kappers: Pferdeopfer und Pferdekult, Wiener Beitr. z. Kulturg. u. L. IV, Wien 1936, 
S. 288).
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Slagteoffer.
Eds- og Løfteaflæggelse.

I Kvadet om Vølund sværger Kong Nidud ved Hestens Bov275. 
Verset giver ingen nærmere Oplysninger om, hvorledes Edsaflæggel
sen finder Sted; men i Prosaindskuddet til Helge Hjorvadssønskvadet 
og i Hervørs og Heidreks Saga fortælles, hvordan der aflægges 
Løfter (heitstrengingar) ved Sonargalten eller Offergalten. Juleaften 
bliver Galten ført ind i Hallen, og Kongen og Mændene lægger 
Hænderne paa dens Børster og afgiver Løfter2'6. Derefter bliver Gal
ten slagtet og ofret til Frøj. Med denne spinkle Sammenligning til
lader jeg mig at indsætte dette lille Afsnit før Slagteofret.

Ogsaa Grækerne sværger til Hesten- Menelaos opfordrer Antilochus: 
„Berør Hesten, og sværg til Poseidon“277.

Som nævnt senere under Afsnittet om Blodet maa den, der skal 
sværge Hovs-Eden, tage en Sølvring rødfarvet i Offerdyrets Blod 
i sin Haand.

Slagtemetoder.
Aar 1900 blev der ved Ullstorp i Skaane fundet et Kraniefragment 

af en 2 Aar gammel Hest, gennem hvis Os frontale den brudte 
Klinge af en lancetformet Flintdolk stak godt 4 cm ind i Hjernen 
(Fig. 11), Dolken var øjensynlig ført med saa stor Kraft og Sikkerhed, 
at den enten maatte være drevet i med en Hammer eller have været 
fæstet til et Spydskaft. Fundet kunde dateres til yngre Stenalder og 
blev gjort i Nærheden af en gammel Offerplads278.

Med Rette vakte Fundet megen Opmærksomhed, og det vil altid 
være et betydningsfuldt Fund, fordi det er et af de ældste Eksempler 
paa Hestens Forbindelse med Nordens Stenalderfolk.

Andet og mere mener jeg — for en Gangs Skyld — ikke, man bør 
lægge i Fundet, og hvor fristende det end er, kan jeg ikke følge 
Guttorp Gjessing, naar han mener, Dolken ikke er anvendt af prak
tiske, men af rituelle Grunde. „Dolken, som Ullstorphesten er drept 
med, er slakteknisk set overflødig“, siger Gjessing. „Skulle den hatt 
noen praktisk betydning, måtte den ha sittet i brystet, halsen eller 
andre steder, hvor den mötte ei kraftig blodåre“2'9.

Denne Fremstilling er ikke rigtig, for selvfølgelig maa Hjernestikket

m Ældre Edda, Kvadet om Volund, V. 32. — 27« Lid: Jolesveinar, S. 120. - Elle- 
tkilde: Vor danske Jul, S. 50. — 277 Iliaden, 23, 584. — 278 O. Anderson: Ett bidrag 
ill kännedommen af hästens forekomst i Sverige under stenåldern, Ymer 1901. — 
279 Gjessing: Hesten, S. 20.
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Fig. 11. Ullstorp-Hesten.

sidestilles med Pandeslaget og ikke med Aabningen af en Blodaare. 
Prøver vi at sætte os i Stenaldermandens Sted, naar han med def or- 
haandenværende Redskaber staar overfor at dræbe en indfanget Hest, 
vild eller tam, kan jeg ikke se andet, end at det er en smuk og 
hensigtsmæssig Maade, han skiller sig fra Opgaven paa. Et spidst 
Instrument drevet ind i Hjernen vil være mere sikkert virkende end 
et Pandeslag.

At der senere er aabnet for en Blodaare og Kødkroppen anvendt 
ved et straalende Offermaaltid, er muligt.

Den oprindelige, „praktiske" Slagtemetode kan meget vel være 
bibeholdt som „rituel“ Slagtemetode, og et Relief paa en Uldkurv 
fra Dalarne fremstillende en Mand, der staar foran en Hest med 
løftet Dolk, „antyder, att hästslakt varit kringvärvd av høgtidlig rituell 
helgd ännu under medeltiden“280.

Pandeslag med knust Os frontale kendes fra Vikingetidens Grave281» 
og i nogle Gravfund fra samme Tid, f. Eks. Osebergskibet, er Ho
vedet desuden skilt fra Kroppen282. Det sidste maa betegnes som

280 O. Näsström: Forna dagars Sverige, Stockholm 1941, S. 25. — asi Se Afsnittet- 
Hesten som Gravgave. — 282 j. Baahuus Jessen: Nogen rester fra vikingetidens hus
dyr, Norsk yet. Tidsskr., Nr. 4, 1914, S. 86,
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slagteteknisk overflødigt, saa her kan man tale om rituelle Grunde, 
blot er man ikke i Stand til at forklare disse283.

At Pandeslag var almindelig anvendt ved Slagtning af store Dyr, 
viser det oldnordiske Sprog, der bruger slå og slatr om Slagtning af 
stort Kvæg, men skera om smaat Kvæg, fordi dette alene dræbtes 
ved Overskæring af Halsen284.

Huden.
Det er omtalt under Hængeofret, at Huden muligvis bliver udstop

pet med Hø og ophængt i Træet. I Huden har Knoglerne maaske 
været samlet efter Offermaaltidet (ligesom ved Slagtningen af Thors 
Bukke).

Regnar Lodbrogs Søn Ivar faar af Kong Ella Lov til at tage saa 
meget Land, som kan omspændes med en Hestehud. Denne skæres 
i Strimler, og Ivar omspænder saa stort et Landomraade, at han 
kan bygge Byen London paa det285. Der kan nævnes lignende Ana
logier i Forbindelse med Offerhandlinger280, og formentlig stilles Om- 
raadet under det ofrede Dyrs237 eller de offermodtagende Magters 
Beskyttelse.

Den indviede Plads, hvorpaa Holmgang udkæmpes, er vistnok 
dækket af fire sammensyede Hestehuder288, maaske for at der ikke 
skal komme Blod paa Jorden289. Er en Tingmark besmittet med Blod, 
er den nemlig ikke mere hellig end anden Jord, saa der kan ikke 
mere holdes Ting paa den290.

En Sæk af Hestehud trækkes over ens Hoved, hvis man vil skaffe 
sig Oplysninger om skjulte Ting291. Af indiske og klassiske Paralleler 
fremgaar, at det skal være af et netop ofret Dyr, saa man maa an
tage, at den ofrende gennem den intime Berøring med Offerdyret, i 
hvis Hud han skjuler sig, identificerer sig med den og altsaa sætter 
sig i snævreste Tilknytning til dets overnaturlige Magt292. Blandt

283 Gjessing: Hesten, S. 60ff. — 284 Falk og Torp: Etymologisk Ordbog under 
slagte. _ 285 Saxo, 9. Bog. — 286 Ved en af Tscheremissernes Sommerfester drager 
Optoget omkring alle Marker og ender ved Landsbyens Begravelsesplads. Her slagtes 
en Tyr, dens Hud skæres i saa tynde Strimler, at den kan naa omkring Pladsen, 
Knoglerne og bestemte Kødstykker nedgraves paa den (H. Holmberg: Die Religion 
der Tscheremissen, F. F. C. 61, Porvoo 1926, S. 42). — 287 H. Rosen: Freykult och 
Djurkult, Fornvännen 1913. — 288 M. Olsen: Norges Indskrifter med de ældre Runer, 
III, 267. — 289 H. Holten-Bechtolsstein: Skarpretterens Hud, D. St. 1910, S. 106—9. — 
s" Snorre Godes Saga, De isl. S., 1932, III, S. 269. — 2oi Maurer: Isl. Volkssagen, 
S. 94. — 292 J. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, II, 1937, S. 69.
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Hestens overnaturlige Evner er Synskheden netop en af de mest 
fremtrædende293.

Hovedet.
Karakteristisk for Norden er den saakaldte Nidstang (on: nidstong, 

trenid), der rejstes til Spot og Vanære for de Personer, hvis uman
dige Adfærd det ikke var muligt at straffe gennem Landets Love. 
Ikke alene blev Personens Rygte skadet, men gennem Hestehovedet 
med de opspærrede Kæber skræmtes Vætterne, Landets og Hjemmets 
Skytsaander, hvilket var den største Ulykke for en Mand294.

Mest kendt er vist den Nidstang, Egil Skallagrimsson rejste, da 
han maatte forlade sit Hjemland. „Da alt var sejlklart, gik Egil 
op paa Øen. Han tog en Hasselstang og gik op paa en Bjergham
mer, der vendte mod Land. Paa Enden af Stangen satte han et He
stehoved, læste over det og sagde: „Her sætter jeg op Nidstang og 
vender Forbandelsen imod Kong Erik og Dronning Gunhild“. Han 
vendte Hestehovedet imod Land. „Jeg vender Forbandelsen imod 
alle Landvætter tillige, som beskytter dette Land, saa de skal fare 
husvilde omkring og ikke kende deres Sted, før de har jaget Kong 
Erik og Gunhild ud af Landet!“ Derpaa stødte han Stangen ned i 
en Fjældspalte og lod den staa der. Han ristede Runer paa Stangen, 
som sagde, hvilken Forbandelse der var lagt deri293.

Mere oplysende er Sagaen om Vatnsdølerne, der beretter, at der 
dræbes en Hest umiddelbart før Nidstangens Rejsning. Jøkul siger: 
„Men kom du til Holmgangen, Berg, hvis du har mere Mands Mod 
end Hoppehjerte. Og dersom nogen af os udebliver, skal der rejses 
en Nidstang over ham i det Øjemed og af det Indhold, at han skal 
være hver Mands Nidding og aldrig taales i gode Mænds Lag, men 
altid bære Gudernes Vrede og have Navn af Grudnidding (=Freds- 
bryder)“. Da Berg udebliver paa Grund af Snestormen „udskar Jokul

293 Hesten regnes for det mest synske af Dyrene, og dens synske Evner kan ogsaa over
føres til Mennesker, hvis de ser gennem noget paa Hesten (smign. Reichborn-Kj.: 
Trolldomsmedisin, IV, S. 175). Kigger Folk gennem Halehaarene paa en sort Hest, 
kan de se og kende Heksene danse ridende paa et Kosteskaft (D. F. S. Hest 3355). 
294 Kråkstrøm : Magiska bruk och förestälningar i de isl. släktsagorna, Folkl. o. etn. 
Stud., III, Helsf. 1922, S. 137. — 295 Egil Skallagrimssons Saga, De isl. S., Kbhvn. 
1930, S. 103. — Skønt Sagaen absolut intet siger derom, tværtimod, mener Finnur 
Jonsson, at Runerne er ristet paa et forlængst skeletteret Hestehoved (Nord. Tidsskr- 
f. Fil., 4. Rk. IX, 1920, S. 33-34). - Paa den anden Side mener Magnus Olsen, at 
Runer og Hest ristet sammen paa Sten (f. Eks. Eggjum- og Roes-Stenen) har Nid
stangs Virkning (Norges Tidsskrifter med de ældre Runer, III, S. 163—168).
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et Menneskehoved paa Enden af en Stolpe og ristede Runer paa 
den af det Indhold, som ovenfor er sagt. Derpaa dræbte han en 
Hoppe; de gjorde saa en Aabning paa den ved Brystet og satte den 
paa Stolpen, saaledes at dens Hoved vendte mod Borg“, „og det 
rygtedes rundt om i Egnen hvilken Skam, der var overgaaet Mæn- 
dene fra Borg“290.

Man bemærker den noget afvigende Form for Nidstangen, idet 
Hestehovedet ikke afhugges, men Stangen med det udskaarne Mands
hoved stikkes ind ved Hoppens Hjerte. Men først ifølge Saxo kan 
man betegne Opsætningen af Hestehovedet som Resultatet af et 
Slagteoffer, idet han udtrykkelig siger, at Hesten ofres til Guderne. 
„Grep erklærede, at han i alt Fald vilde have Lov til at hævne sig 
med Trolddom, siden han ikke maatte gøre det med Vaaben. Da 
dette var blevet ham tilladt, lavede han sig til igen at begive sig ned 
til Strandbredden med en Flok udsøgte Troldmænd. Først ofrede 
han en Hest til Guderne og satte dens afhuggede Hoved paa en 
Stage efter at have spilet Gabet op paa det ved at sætte Pinde ind 
imellem Kæberne i Haab om, at Erik i Forskrækkelse over det fæle 
Syn skulde opgive sit Forehavende“297.

„Äfvenledes plägade göterna, naar de skulle rycka ut till strid, 
offrar hästar vid sina altaren, hvarefter de afhöggo deras hufvuden, 
stucko upp dem på spjut och buro dem, sedan med kaflar upp
spärrat deras käftar, frammför truppernas front. Men det var ej blott 
före ett krigsutbrott de offrade åt guderna, de gjorde så äfven efter 
att hafva ofvervundit sina fiender och anställde då tillika präktiga 
spel“298.

Skulde de højt hævede Hestehoveder erindre Krigsguden om det 
allerede foretagne Offer, være Samlingstegn for Krigerne, virke skræk
indjagende paa Modstanderne eller skræmme disses Værneaander? 
Fremhævningen af det opspærrede Gab tyder paa det sidste, thi af 
Frygt for samme vedtog det første islandske Alting Aar 928, „at 
ingen maatte have noget Billede med opspærret Mund eller gabende 
Hoved paa Forstavnen af sit Skib, naar han sejlede mod Land, men 
aftage det forinden299.

m Fortælling om Vatnsdolerne, Kap. 33 og 34 i Islændernes Færd ude og hjemme, 
4. Udg. — 207 Saxo: Danmarks Krønike, V Bog. - Smign. Olaus Magnus: Om troll- 
kunniga kvinnor: „Dessutom pläga de plantera eet hästhufvud, uppsåt högt på en 
stång och med tänderna grinande i käkarna, emot fältlägeren for att fremkalla skräck 
(Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken, 3 B., 15. Kap.). — 21)8 Olaus Mag
nus: Historia, 3 B., 8. Kap. — » Landnamabok, IV, 7. - Oftest er Stævnprydelserne 
Drage- eller Ormehoveder; men hestelignende Hoveder findes paa flere af de got
landske Billedstenes Skibe (Gjessing: Hesten, S. 105).
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De tre østkeltiske (?) Mænd afbildet paa det store Sølvkar fra Gun
destrup gaaende i Række med Krigere og blæsende i lange Horn, 
hvis Lydaabning er opspærret Gab paa et stærkt stiliseret Hestehoved, 
skal maaske frembringe Lyde, som minder om Hingstens Vrinsken — 
Varslet om Sejr. Det kan vel heller ikke udelukkes, at lignende As
sociationer og Forestillinger som de ovenfor omtalte har været For
billede for Hornenes Hoved.

Endnu lever paa Sydvest-Sjælland et endog baade tid- og stedfæstet 
„Nidstang-Sagn“: „Der var Strid mellem Folkene i Vedskølle og dem 
i Tjæreby. En Julenat vilde Vedskøllerne spille Tjærebyerne et Puds. 
Der var i Vedskølle død en Hest, og saa skar Vedskøllerne Hovedet 
af og satte det paa en Stang for at føre det hen og sætte det midt 
i Tjæreby. Men da Vedskøllerne med deres Hestehoved kom til Hinde- 
mose, hørte de ligesom en Hest, der vrinskede, og Hestehovedet 
paa Stangen svarede igen. Da blev Vedskøllerne forskrækkede, kastede 
Stang og Hestehoved og styrtede af Sted hjem. Da de næste Morgen 
kom ud til Hindemose, fandt de Hestehovedet splittet ad“300. Beret
ningen staar dog saa isoleret, at det maa være tilladt at tvivle paa 
dens Ægthed301 eller rettere, det er en forvansket Fremstilling af de 
tidligere ret almindelige Juleoptog, hvor der bæres et Hestehoved 
eller en Efterligning deraf omkring fra Hus til Hus til stor Forskræk
kelse for Beboerne.

Fra England og Tyskland berettes om Hestekranier, der blev baaret 
omkring paa høje Kors eller Stænger, men mere almindeligt er det, 
at Hestehovedet bares paa en kortere Stang af en Karl, der gik for
overbøjet, dækket af et Tæppe, saa det hele kunde minde om en Hest og 
benævntes i England oftest hobby horse eller hooden horse og i 
Tyskland Schimmel(-reiter)30'2.

Paa Falster erindres en saadan Hesteattrap kaldet Viemæren, som 
var dannet af en Horsepande med Lys i Øjenhulerne. En Karl gik 
bag ved den, der bar Horsepanden, og satte Hovedet mod hans 
Ryg303. I Egeslevmagle (kun 5 km fra det ovenfor omtalte Tjæreby) 
bestod „Julebukkens“ Hoved af en Stang med en Halmdusk og et 
Klæde omkring, hvorpaa der var malet Øren og Mund og Øjne, „saa 
det lignede et Hestehoved“304. En anden sjællandsk Udklædning kaldes

300 H. Grüner-Nielsen: Julestuer og Julelege i Danmark, Sprog og Kultur, II, 1933, 
S. 38. — sol Smign. H. Grüner-Nielsen. - 302 R. Wolfram: Robin Hood und Hobby 
Horse, Wiener Präehist. Zeitschr. XIX, 1932, S. 365 — 3<ø H. Grüner-Nielsen: 1. c., 
S. 39. — aw Th. J. Spange: Egeslevmagle, Aarb. f. hist. Samf. f. Sorø Amt, 1913. - 
Smign. den tübingske „Golisch Bock“, der har et virkeligt Hestehoved (Ljungman: 
Traditionswanderungen, F. F. C. 119, S. 941).
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Hvidemær eller Hvidehors (den hvide Hest)305, og det er uden Tvivl 
en af de ovennævnte Hesteattrapper under Navn af hvegehors (d. v. s. 
Hest, der bevæger sig famlende og vaklende) som Peder Palladius 
ivrer imod i sin Visitatsbog 1543.

At den norske „gampadans“ har været udført af Karle med Heste
masker, som anført af Wolfram300, kan desværre ikke bekræftes ved 
nærmere Undersøgelse307.

Naar Gulvet eller Stenbroen i gamle Stuehuse, Stalde, Lader eller 
Portrum bliver brudt op, finder man ikke sjældent Hestekranier der
under. Gamle Folk giver ofte den Forklaring, at Hovederne er ned
lagt for at gøre Gulvet mere klinget, naar der danses, tærskes eller 
køres gennem Porten; der foreligger endog Dyrlægeudtalelse om, 
„at Hovedskallen af en Hest, befriet for alle Bløddele og tørret, 
næppe kan frakendes Klang“308.

Andre Folk hævder, at det sker for at skræmme Troldtøj bort309. 
Denne Forklaring dækker ogsaa de mere sjældne Tilfælde, hvor der 
er henlagt andre Hesteknogler sammen med Hestehovedet310, eller 
Hestehovedet er henlagt paa Loftet311 eller anbragt paa Gavlene af 
Bøndergaarde312.

Ligesom ved Nidstangen maa man antage, at oprindelig er det 
ikke et almindeligt tilfældigt fundet Hestekranie, der anvendes, men 
Hovedet har ældst siddet fast paa den Hest, der begravedes levende

305 H. Grüner-Nielsen: 1. c. - H. Ellekilde: Vor danske Jul, S. 280. — 306 R. Wol
fram: Robin Hood und Hobby Horse in Festschrift f. R. Much, Wiener präeh. Zs. 
XIX, 1932, S. 370. — 307 Arkivar Dr. R. Christiansen, Oslo, oplyser elskværdigt, at 
„Norsk folkeminnesarnling“ intet indeholder derom, og mener, det beror paa en Mis- 
forstaaelse, f. Eks. at gampa er brugt nedsættende om en Dans. — 308 Dyrlæge P. 
Jensen, Kværndrup i Skattegraveren, 6. Halvaarg., Kolding 1886, S. 224. - Gamle 
Sagn fortæller, at Heksene ved Festerne Set. Hans Aften spillede paa Hestekranier 
(E. T. Kristensen: Danske Sagn VI, 2, Aarhus 1900, S. 92, Nr. 304). Maaske tænktes 
de brugt som Trommer, men endnu i 1788 talte Præster imod, at der ved tyske 
Almuefester spilledes paa Hestekranier overspændt med Kattetarme (U. Jahn: Die 
deutschen Opfergebräuche, 1884, S. 201), saa maaske er det denne Form for Anven
delse, der har virket sagndannende. — 309 D. F. S. Hest, 134 — 135. - I Sønderjylland 
hedder det: „Perdkop in Deel gift Glück in Hus!“ (R. Meiborg: Das Bauernhaus 
in Herzogtum Schleswig, 1896, S. 17. — 310 Skattegraveren, 6. Halvaarg. 1886, S. 96. 
— 311 Paa en gammel Gaard i Risby fandtes i Krydset helt oppe under Rygningen 
noget af et Hesteskelet, som ogsaa skulde være en Slags Beskyttelse mod Troldtøj 
(D. F. S. Hest, 134—135). - Paa Ourupgaard ved Ribe ligger der paa Loftet et Heste
hoved; naar det flyttes, vil Gaarden brænde (D. F. S. Hestekranium, 2254). — 312 Denne 
Skik er især udbredt i Sønderjylland og Holsten. Ofte findes et Par, der benævnes 
„Hingist“ og „Horsa“. Skikken kendes dog ogsaa fra Sjælland (D. F. S. Hestekra
nium 825). Smign.: Hovedet af den til Mars ofrede „Oktoberhest“ hæftes paa det 
gamle Kongehus Regias Væg eller paa det Mamiliske Taarn (Johansson: Dhisana).
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ved Bygningens Opførelse313 eller ved Sygdom blandt Husdyrene314 
som Offer til Dæmonerne. Senere er de skræmmende resp. værnende 
Egenskaber, der tillagdes Hestehovedet, blevet dominerende, saa det 
dyrkes som en Fetisch.

Der fortælles om en Mand i Hammel (Jylland), at han havde op
hængt Hoveder af Heste omkring sin Have, og Manden sagde selv, 
at det var mod „onde Mennesker“ og især mod den „Hex“, der 
boede lige over for Haven313. I Finland nedgraves et Hestehoved i 
Marken som Værn mod Tyve310. Plinius’ Raad mod Smaaorm: at 
sætte Hestehoveder paa Stænger i Haverne317, er af Forfatteren sik
kert tænkt dæmonisk, men i dansk Folketro er det udlagt saaledes, 
at naar man anbringer Hestehoveder i Kaalen i Haven, kryber Ormene 
ind i det318.

Knoglerne.
De velkendte Myter om Galten Særimnir og Tors Rejse til Udgaard 

sammenholdt mod de endnu i Mands Minde levende Skikke straks 
at sætte de afhuggede Hoveder og Tæer til de respektive Flader paa 
de slagtede Dyr, og at man ikke maa knuse nogen Dyreknogler 
i Juletiden, fører let til den Formodning, at Offerdyrets Knogler sam
ledes sammen og ikke maatte beskadiges, for at det slagtede Dyr 
kunde komme ubeskadiget til de guddommelige Offermodtagere.

Formodningen synes dog ikke at have absolut Gyldighed. Ved 
flere „Mose“fund319 synes kun enkelte Knogler og da især Lemme
knoglerne at være nedlagt. I de skaanske og fynske Fund er fundet 
marvspaltede Knogler — i det fynske tillige sammenbundne Knogler 
af det samme Dyr (Okse) som yderligere Bevis paa Partering før Ned
lægningen. Marvspaltede Knogler af Heste er fundet i Tomten af det 
islandske Hov Hofstadir320.

Selv om Myterne altsaa ikke er Udtryk for de Offerritualer, Arkæ-

313 Westermarck mener, at Nybygninger vil kræve et Offer før eller senere, og Ny
bygningsofrene er ydet som Substituts- eller Stedfortræderoffer (Landtmann: Hus
tomtens forvantskab, Folk, og etn. St. Ill, Helsf., S. 29). — 314 Endnu i forrige Aar- 
hundrede er der mod „Kvægmist“ nedgravet enten en levende Hest (se Afsnittet: 
Levende begravet) eller en „Hestepande“ (D. F. S. Hestekranium 361) i Kostalden. — 
315 O. Thyregod: Et Afsnit af Folkets Besværgclsestro, Dania. — ato A. V. Rantasalo: 
Der Ackerbau, F. F. C. 55, S. 154. — an Hist. nat. XIX, 10. — ais D. F. S., Heste
kranium, 4. — 319 Se Kap.: Nedstyrtnings- og Drukningsoffer. — aso D. Bruun & F. 
Jonsson: Om Hove og Hovudgravninger paa Island, A. f. n. O. o. H., 1909. - De 
ældste danske Fund af marvspaltede Hesteknogler, der viser, at Hestekød øjensynlig 
er blevet spist, er gjort i Affaldsdynger fra Bronzealderen ved Voldtofte og Hasmark 
(H. Winge: Dyreknogler fra Bronzealderens Bopladser, A. f. n. O. o. H. 1919).
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ologien præsenterer for os, er de udmærkede Udtryk for vore For
fædres fantastiske Regenerationstro, en Tro, der forøvrigt genfindes 
i mange andre Religioner, f. Eks. lappisk, tjeremissisk og indisk.

a. Rørknogler. Om den paa Island eller i Havet omkring Øen 
levende Troldkvinde Selkolla (Kvinden med Sælhovedet) fortæller 
Einar Qilsson i Selkollu-visur, Vers 17: „Meget omtalte Mænd rejste 
paa et Skib, de havde slet ikke taget nogen Ladning ombord, for
hadt af alle dygtige Mænd — det sagdes at være en Hestelægs
knokkel — kom hun (den) op paa Skibet“. Vers 18 og 19 beretter, 
at Stormen rejser sig, og Skibet synker, hvorfor Mændene paakalder 
Bisp Gudmund. De bjerges i Havn, hvor Mændene glade over at 
være frelste kaster Knoglen overbord321.

„Dat var hrossknuta heitin“ siger ikke, om Selkolla kom ombord 
i Skikkelse af en Hesteknogle, eller hun var skjult inde i den. I hvert 
Fald anses det for muligt, at mane sendingar og lignende Væsener 
ind gennem foramen nutritium paa en Rørknogle. En Prop sættes i 
Hullet, og Knoglen kastes i en Sump eller dybt Vand322.

Et Fund, der er tydet i Forbindelsen „sätta bort“ en Sygdom eller 
lignende, blev gjort i Finveden 1907. Inde i Marven paa et Træ og 
forlængst overvokset af Bark fandt man en Rørknogle af en Hest323.

b. Ribben. Især i Sverige og Danmark er optegnet Sagn, hvis Ho
vedtræk er dette: En Bonde har en Eng i Fælling med en Bjergmand 
eller Trold. „Først den Karl, der af en gammel Kone eller Heks 
bliver forsynet med et Hesteribben, kan klare sig over for Bjærg- 
manden ved Høslettet324.

321 F. Jonsson: Skjaldedigtning, 11 B. — 322 K. Maurer: Isländische Volkssagen, 
Leipzig 1860, S. 79 og 136. — 3M Eneström: Finvedboarnes seder och lif. Stock
holm 1914, S. 192. — 324 E. T. Kristensen: Danske Sagn, I, S. 457, Nr. 1427, VI, 
S. 174, Nr. 500 m. fl. - Paa Sjælland er Sagnet stedfæstet til Tolvkarlevangen, en 
Hovmark under det gamle Hellerodsholm (Nordsjæll. Sagn og Fortæll. udg. v. H. P. 
Holst, Kbhvn. 1856, S. 55. - A. Uhrskov: Folkesagn, Kbhvn. 1922, S. 125 og 127). - 
Västsvenska folkminnesföreningen, V. F. F. 1364, S. 2. - Lunds Univ, folkminnes- 
arkiv, L. U. F. Acc. Nr. M. 3573, S. 1—2. - Instituttet for folkminnesforskning vid 
Gøteborg högskola, I. F. O. H. 4011, S. 16; 3602, S. 2; 930, S. 48 m. fl. Revben 
(af Hest?). - A. Bondeson: Historiegubbar på Dal. Torparen, som slådde kapp med 
Jan, S. Ill: ett gammalt hästben. - Undertiden er Leen Kæbebenet af en Hest (E. T. 
Kr.: D. S., VI, S. 175, Nr. 503. - V. F. F. 1971, S. 3. - E. Wigstrøm: Folkdiktning, 
III, trykt i Svenska Landsmålen, VIII) sjældent en Gren eller Trærod (Landsmåls
arkivet, Uppsala, Acc. 3543 : 2. - I. F. G. H. 1069, S. 24). - Hexefolks Leer = Men
neskeribben (B. Grøndal: Folketro, A. f. n. O. o. H., 1863, smign. J. Arnason: Islen- 
kar pjodsogur, II, 11—13, 442, 509 ff.). - Beslægtet med disse Sagn er det færøske 
om de to Stene üti å Bö. Hvis en Mand lægger et Ribben her, smeder Huldremanden 
en Le til ham (A. Schmidt: Danmarks Kampesten, D. F. 39, S. 439, Nr. 35434.
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Disse Sagn kan være Vandresagn325, f. Eks. stammende fra Indien; 
hvor de har en reel Undergrund i Offerritualet. Præsten afskærer 
Offergræsset med et Hesteribben, medens han fremsiger: „Paa Guden 
Savitars Befaling, med Asvinernes Arme, med Pushans Hænder griber 
jeg dig“326.

Men ogsaa paa nordisk Jord synes Ribbenet at være knyttet til 
Høstbruget uden for Sagnets Verden. Den danske Betegnelse „Side
ben“ for det halvrunde Mærke, der ikke maa komme i Skaaret ved 
Græsslaaningen327, er maaske ikke et alene paa Grund af Formen 
valgt Synonym, naar det sammenholdes med den norske Folkeminde
samler Joks. Skar’s — ganske vist sagnagtige — Beretning: „Det 
fyrste slo dei Vollen av med eit Sidebein, so tykk stod han. So var 
det til det Bil um Lag, daa Stordaui gjekk“328.

At Ribbenet endnu paa „den sorte Død“s Tid ikke er fortrængt af 
Seglet og Leen af Jern ved Hø- og Kornhøsten i Almindelighed, 
lyder usandsynligt, selv om Skar yderligere beretter, at i gamle Dage 
maatte Jern ikke komme paa Ageren329. „Mugg’e slo Vodden me a 
Siebein „De minka Grasi aa Byklebøe daa Staalbiten kaam“, sa ’an“330.

Derimod er det muligt, at Ribbenet blev brugt, medens Offerhand
linger endnu foregik paa Kultstedets Eng, Ager eller Vold. (u. vin, 
akr, vangr, vollr.), og der aldrig blev fortrængt af Jernredskaberne. 
Desværre ved vi ikke meget om Ritualerne paa disse Steder, hvor
imod der indtil nyeste Tid er bevaret talrige Ceremonier knyttet til 
Høsten af Markens sidste Neg.

I Østergøtland maa „det sidste Neg“ ikke afmejes, men rykkes op 
med Haanden331, og i Skaane maa de Straa, der ofres til Glossugan 
(i Almindelighed det sidste Neg), ikke være rørt af Leens eller Seglets 
Jern332 — maaske Ribbenet har været anvendt her.

Formodningen om Forbindelse mellem Frugtbarhedsdyrkelse (Le
kulten) og Hesten styrkes meget af Billederne paa det lille Guldhorn 
fra Gallehus i Sønderjylland. 1 den øverste Billedrække ses Guden 
Frøj, hornprydet, med en kortskaftet Le i højre og en Stav i venstre 
Haand. I 4. Billedring optræder samme Guddom med Leen i venstre

325 Desværre har Krigen ikke tilladt Undersøgelser over Sagnets Forekomst uden for 
Norden. — 326 Jul. Schwab: Das altindische Tieropfer, Erlangen 1886, S. 40. As
venernes Arme er aabenbart en Omskrivning for Hestegudernes Ribben. Anvendes 
et Okseribben bruges Formularen følgelig ikke. - Smign. videre North Indian Notes 
and Queries by W. Cooke, I, S. 200 (Nr. 1110). — 327 E. T. Kristensen: Jysk Almue
liv, II, S. 12. — 328 J. Skar: Sætesdalen, IV, S. 141. — 329 Samme, S. 134. — 339 
Sætesdalen, II, S. 10. — 331 Lid: Joleband, S. 80. — 332 Samme, S. 136.
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Haand, medens han fører en Hest ved Tøjlen med den højre333.
Frøjs Hornprydelser minder meget om Hornene paa de dekorativt 

omformede Heste paa de saakaldte D-Brakteater334, og Grundlaget 
for dem er sikkert en Udsmykning som paa Frøsaker-Hesten.

Paa Frøsaker (Øland, Sv.) er fundet en Hestefigur af tynde Bron
zeplader, der meget ligner Guldhornets Hest (begge minder om Nu
tidens Legetøjsheste af Træ). Dette i Forbindelse med andre Fund
forhold henfører Hesten til 600-Aaret e. Chr. Paa begge Sider af 
den øverste Del af Halsen er der en Bøjle, og da Hesten er fundet 
i en Stenbunke midt mellem Jernblade, der ligner Ler, er det sikkert 
ikke for dristigt at antage, at der i disse Bøjler har været indsat 
Leblade. Leen og Seglet blev Frøjs Attributer i Begyndelse af Folke
vandringstiden, og naar Hesten er fundet i en Stensætning paa Frøjs 
hellige Ager, kan den næsten ikke være andet end en Votivgave 
henlagt til Guden, prydet med dennes Attributer335.

Men kan et Hesteribben i det hele taget skære et Græsstraa over? 
Svaret maa i hvert Fald lyde bekræftende, hvis man som Rensdyr
jægerne i Bopladsen ved Meiendorf fra den koneave Rand fjerner 
ca. Halvdelen af Ydersiden af Ribbenet og det der under liggende 
spongiøse Væv. Et Stykke lades selvfølgelig ubehandlet til Haandtag330.

Kødet.
Det kan synes, som om det er at begynde bagfra, naar der ind

ledes med det islandske Altings Indførelse af Kristendommen; men 
de Beslutninger, der tages her, er saa oplysende, at jeg tillader mig 
at svigte Tidsfølgen.

Aar 1000 sker der som bekendt det, at Kristendommen indføres ved 
Lov paa Island. At den kan det, skyldes for en Del, at den kloge 
Lovsigemand Torgeir i første Omgang faar udskudt Kirkens Forbud 
mod Udsætning af Børn og Hestekødspisning337, idet de kraftigste

33« Brøndsted: D. O., HI, S. 302. - A. Stensberg: Ancient harvesting implements, 
Kbhvn. 1943, S. 199. - Ogsaa i den græske Mytologi kan Hesten siges at være knyttet 
til Frugtbarhedsdyrkelsen, spec. Lekulten, idet den hestehovede Frugtbarhedsgudinde 
Demeter er afbildet med et Segl i venstre Haand (Preller: Demeter und Persephone, 
Hamb. 1837, S. 313. An. 80: „i manu sinistra Ceres tenebat falcem messoriam et ba
culum ad terendum frumentum; a quo etiam latere erant duo agricolae, quorum unus 
metebat et alius frementum baculo triturabat“). — 331 Gjessing: Hesten, S. 28. — 
335 K. A. Gustawsson: Järnfynd från Seberneby, Fornvännen, 23. Aarg., 1928, S. 19. 
— 330 A. Rust: Das altsteinzeitliche Rentierjägerlager Meiendorf, Neumünster 1936, 
S. 106 f. - Det er bemærkelsesværdigt, at disse Skindknive af Vildhest- og Rensdyr
ribben er de eneste Benredskaber, de holstenske Rensdyrjægere fremstillede. — 337 
Islendingabok, cap. 7, Kbhvn. 1930, S. 47.
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Modstandere af Kristendommen ikke kan se, at det er muligt at op
fostre alle Børn, fattiges som riges, der fødes efter den Tid, samtidig 
med, at man vender sig bort fra og forbyder den Spise, som har 
givet Menigmand den meste Kraft338. Disse Udtalelser viser, at Heste
kødet spiller en baade kvantitativ og kvalitiv Rolle i den almindelige 
islandske Husholdning339, kvalitativt fordi Hestens Styrke og Kraft 
tros at overføres til Spisere af Hestekødet. At denne Kraft er endnu 
større, naar Kødet nydes under sakramentale Former, maa anses for 
givet. Det er derfor, Tilhængerne af Kristendommen hævder paa Al 
tinget: „pat er mesta kristnispell skirdum monnum at eta ross“, og 
at Kirken sætter saa meget ind paa et totalt Forbud. Kun faa Vintre 
efter er disse hedenske Levn da ogsaa forsvundet fra Loven340.

Om der har været afholdt Offermaaltider med Spisning af Hestekød 
i Tilslutning til Bronze- og Jernalderens Ofringer af Heste i Brønde, 
Damme og Moser341 er sandsynligst, men ikke bevist. Det samme er 
Tilfældet med de senere, store Offerfester i Lejre og Uppsala, men 
vi har dog enkelte helt afgørende Vidnesbyrd; saaledes Hervør og 
Heidreks Saga, der beretter, at da den svenske Konge ikke vil ofre, 
lader hans Svoger en Hest føre frem paa Tinge. Hesten hugges i 
Stykker og uddeles for at ædes, og Blottræet rødnes med dens Blod. 
Hertil kommer de i andre Afsnit omtalte Beskrivelser fra Hakon den 
Godes Saga342.

Kristnede Nordmænd kalder haanende Svenskerne for „hrossætur- 
nar343 ; men ellers bliver Hestekød efter Kristendommens Indførelse 
Spise for Trolde, Jættekvinder og Hekse344. Dog synes der trods 
Kirkens Forbud og Fastsættelse af strenge Straffe i Lovene345 stadig 
mere eller mindre aabenlyst at finde nogen Hestekødspisning Sted i 
hvert Fald paa Island, især i Forbindelse med Hungeraar340.

338 Den yngre Olav Trygvas. Saga, cap. 229, ref. efter Maurer: Bekehrung, S. 429. 
— 339 Lit.-Henv. til Spisning af Hestekød i Norden uden Forb. med Offerfester: Jons
vikinga Saga. - Vigaskuta Saga, cap. 23, S. 298. - Hrorundar phalta, cap. 3, S. 145. - 
Snorre Godes Saga (De isl. S., III, S. 273). - Bandmanna, S. 37 (omtaler Hestekød
spisning paa Island endnu i det 11. Aarh.). - Johs. Stenstrup: Indledning i Norman
nertiden, Kbhvn. 1876. Blandt Normannerhærenes Proviant nævnes især Korn, Svine
rygge og Vin, i Nødstilfælde slagtede og fortærede man ogsaa Hestene, se Anglo-Saxon 
chron. 894: they were distressed for want of food, and had eaten a great part of 
their horses and the others had died of hunger. - Olaf Trygvas S. — 340 Njals Saga. 
— 341 Se Kap.: Nedstyrtnings- og Drukningsoffer. — 342 Se Afsnittet: Blodet, Suppen 
og Fedtet. — 343 Fornm. s. II, 309. - Fagrskin. S. 63. — 344 ß, Grøndal: Folketro i 
Norden, A. f. n. O. o. H. 1863, S. 62. - L. Daae: Til Gretters Saga, Hist. Tidsskr., 
Krist. 1871. — 345 Norges gamle Love. — 34(5 Smign. D. Schönfeld: Der isländische 
Bauernhof, Strassb. 1902. Quellen u. Forschungen, S. 122—125. - N. Lid: Norske 
slakteskikkar, S. 136.
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Her skal ikke berettes om den Kamp, Myndighederne indleder om
kring Aar 1800 for atter at gøre Hestekød til Menneskespise. Som det 
var Kirken, der forbød Hestekødspisning, var det Kirkens Tjenere, 
der igen maatte gaa i Spidsen for Agitationen og mægle mellem 
Karlen og hans Kone, som ikke vilde dele Seng med ham eller følges 
med ham i Kirke til Alters, fordi han havde hjulpet Godsejeren med 
at flaa en Hest347.

Det er ogsaa uden for denne Artikels Rammer at henvise til histo
riske Romaner; men jeg tillader mig at gøre en Undtagelse, fordi 
jeg tror, at den Blanding af rituel Højtid og dyrisk Raahed, der er 
over Johs. V. Jensen’s Beskrivelse af den smaalandske Skovbonde 
Tjases Hesteslagtning, som den unge Jyde, skønt lige kommet fra 
Blodbadet i Stockholm, er forfærdet Tilskuer til348, ogsaa har været 
at finde i vore hedenske Forfædres Hesteslagt.

Suppen og Fedtet.
I Henhold til gammel indogermansk Brug blev Offerkødet i Almin

delighed kogt, og Deltagerne i Blotene kaldtes Sydefæller (sudnautar), 
fordi de kogte Offerkødet i Fællesskab349.

I Hakon den Godes Saga350 fortælles om Trøndernes Blotgilde, at 
Kødet skulde man koge til Spise for Folket (slatr skyldi sjoda till 
mannfagnadar), og videre fortælles om Høstgildet paa Lade: „Men 
Dagen efter, da man gik til Bords, stimlede Bønderne sammen om 
Kongen og sagde, at nu skulde han spise Hestekød. Det vilde Kon
gen ikke paa nogen Maade. Da bad de ham drikke Suppen (drikka 
sodit); det vilde han heller ikke. Da bad de ham spise Fedtet; det 
vilde han heller ikke, og da var det nær ved, at de havde anfaldet 
ham. Sigurd Jarl vilde forlige dem og bad dem standse med Stormen; 
men Kongen bad han gabe over Kedelhanken, hvor Suppeemmen af 
Hestekødet havde lagt sig, saa at Hanken var fedtet. Da gik Kongen 
til og lagde en Lindug over Kedelhanken, gabede derover og gik 
siden hen til sit Højsæde; men ingen var tilfreds“351.

Af ikke-nordiske Sidestykker, der fremhæver den store Betydning, 
der tillægges Suppen og Fedtet, kan nævnes det irske (keltiske) Kro-

347 Upplands fornminnesfor. tidsk. II, S. 34. - Om Adskillelse ved Sakramenternes 
Administration se N. Lid: Norske slakteskikkar, S. 162 med Henvisninger. — 343 Johs. 
V. Jensen: Kongens Fald. — 349 Gotlandssagaen ref. e. Olrik: N. G., S. 158. - Un
dertiden synes Kødet ogsaa tilberedt ved „seydir“, Bagning. Kødet lagdes paa op
varmede Sten og tildækkedes med andre varme Sten og Jord til en Tue (D. Bruun 
& E. Jonsson: Om Hove og Hovudgravninger paa Island. Bjørn Magnusson Olsen: 
Om Ordet seydir. Begge i A. f. n. O. o. H. 1909). — 360 Kap. 16. — 351 Kap. 17.
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ningsritual. Kødet af den slagtede (ofrede) Hoppe kogtes, og alle 
Deltagerne spiste af Kødet. Kongen sattes i Suppen og „non vase 
aliquo, non manu sed ore tantum circumquapue haurit et bibit“)352.

Lapperne „begjuta varanda med det spad, som kokats på offer
djurets kött, och även trädstammar bestänktes stundum därmed“353; 
eller Træstolpen (Gudebilledet) overstryges med Blod, og Øjnene 
gøres kendelige ved Hjælp af Offerdyrets Fedt. Storjunkerens Sten
billede bliver smurt med Hjerteblod og Fedt, og ved Ofre til Tor
denguden hensættes en Birketræsæske med Kød af hvert Ledemod 
overhældt med Fedt353.

Grækerne indhyller en Sten, der dyrkes som Guddom, med Fedt
hinden (Omenturn) af Offerdyr355.

Ogsaa i det oldindiske Ritual regnes Offerdyrets Fedt og især det 
der lægger sig over Suppen, for meget betydningsfuldt. Det kaldes 
Vasa og ofres til Wasu’s — de gode (Guder)350.

Især de lappiske og græske Eksempler leder Tanken hen paa 
Frithiof-Sagaens Omtale af Diseblotet i Balders hage i Sognefjord, 
hvor Kvinderne opvarmer og indsmører Balders og de andre Guders 
Billeder35'. Beskrivelsen er noget romantisk, men bygger dog sikkert 
paa Saga-Forfatterens Kendskab til den Behandling, bl. a. Indgnid- 
ning med Smør eller Fedt, der bliver hellige Stene og hjemlige Træ- 
stolpe-Gudebilleder til Del paa hans Tid, ja, helt op til Slutningen 
af det 19. Aarhundrede353.

Hallfrødr haanede Blotmændene for den Iver, hvormed de slikkede 
deres Offerskaale indvendig (sleikja sinn blöttrygil innan)359. „Ja, för 
några år sedan tillgrep en dödsjuk bonde i Älvsdalen ett urgammalt 
hälsomeddel: köpte framdelen av en häst, kokade en tjock och mu
stig „sud“ därav och drack med trosviis iver. Det var en offermåltid, 
den sista i hans liv!“30“

Da Karlen hos Rakkerne spiste Kaal kogt paa Hestekød med Heste- 
fedt i, nødes han ved Madens Trolddom til at følge Taterkvinden301.

Selv om vi til Slut ender helt ovre i æventyrlige Folkesagn, hvor

325 F. R. Schröder: Ein altirischer Krönungsritus und das indogermanische Rossopfer, 
Zeitschr. f. celtische Philologie, XVI, 1926. — sss Niurenius, S. 21. Ref. e. Festskrift 
til H. F. Feilberg, 1911, S. 5 1 4. - 354 Qlrik: N. G., S. 113-5. - 3» Traditions po- 
pulair, XVIII, S. 2. - Martin P. Nilsson: Griechische Feste, Leipzig 1906, S. 167. - ■ 
35« J. Schwab: Das altindische Thieropfer. - Om Fedtet i jødisk Ritual se bl. a. 2 
Mos. 29, 13. — 35- Frithiofs Saga, Kap. 9. — sr.» Smlgn. Olrik: N. G., S. 219. — sös 
F. Jonsson: Skjaldedigtning, 1,162,21. — sw Gustaf Närström: Forna dagars Sverige, 
Stockholm 1941, S. 25. — »61 Fr. v. Jessen: Jylland, Mdskr. I, Aarhus 1891—2, S. 315.
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Hestekødet nydes af Riser og Gyger, har man dog stadig haft det 
gamle Brug at koge Kødet for Øje362.

Blodet.
Offerdyrets Blod spiller en meget stor Rolle i det nordiske Offer

ritual, først og fremmest som et Udgydningsoffer med udpræget 
magisk Virkning.

Naar Trønderne holdt B.otgilder, dræbtes bl. a. ogsaa Heste. „Alt 
det Blod, som deraf randt, kaldtes Laut (oldn. hlaut) og Lautboller 
de, hvori Blodet stod338. Lautteiner kaldtes Redskaber, der var gjorte 
som Stænkekvaste til Vievand, dermed skulde man bestryge alle Stal- 
lerne og Hovets Vægge udvendig og indvendig, ligeledes skulde man 
stænke Lautet paa Mændene364, ja, efter Kjalnesinga Saga, baade paa 
Folk og Fæ305.

Foregik Blotet i det fri, rødnedes med den ofrede Hests Blod Of
fertræet330 eller Stendyngealteret:

Han bygged mig en Hørg 
af høje Sten.
Alter han rødned 
med Offerblodet337.

Stednavnene Rödänga (sv.) og Rødvang (n.) skulde betegne gamle 
Offerpladser, der overstænkedes med Blod338, og maaske blev Runer 
strøgne med Offerblod for at forstærke deres Virkning369. Den, der 
skulde sværge Hov-Eden, maatte tage i sin Haand en svær Sølvring, 
der var rødnet i Offerdyrets Blod370.

Overstrygning af Gudealterets Støtter tænkes sikkert at indgive 
disse Liv; ved Blodstænkningen af Offerdeltagerne, hvortil efter Kjal-

3(52 L. Daae: Til Greifers Saga, Historisk Tidsskrift, Krist. 1871. - E. Tang Kristen
sen: Danske Sagn, I, S. 62 Nr. 267 og 273. — 303 Efter Arkæologernes Mening har 
der været Blod af Offerhesten i de store danske Guldhorn. Snilgn. Prof. Johs. Brønd
steds Oldtidslilm. — 3(54 Snorre Sturlason: Hakon den Godes Saga, K. 14. - Smign. 
Olaf den Helliges Saga, Kap. 397 (P. A. Munchs Oversættelser). - Snorre Godes 
Saga. - Eyrbyggja Saga, Kap. 3-4. - F. Jonsson: Den norsk-isl. Skjaldedigtning, B. I, 
S. 105. — 305 Kap. 2. — 3(56 Hervør og Heidreks Saga, Kap. 16. - 367 Ældre Edda:
Sangen om Hyndla, V. 8. - Smign. M. Olsen: Hedenske Kultminder i norske Sted
navne, 1914, S. 135 og 295. — 3(58 H. Jungner: Gudinnan Frigg och Als härad, 
Uppsala 1922, S. 335. — 3(59 J. de Vries: Altgerm. Religionsgesch., II, 1937, S. 57. - 
Smign. Troldkvinden Furid indgnider Runer med sit eget Blod (Gretters Saga). — 
370 Viga Glums Saga, K. 25.
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nesinga Saga maa henregnes Husdyrene, indviedes og delagtiggjordes 
de i Blotet371.

Ligesom Kelterne, Babyionerne o. m. a. har de gamle Nordboere 
ogsaa taget Varsel (ganga til frettar) i Forbindelse med Ofringer. 
Der kan dog ikke oplyses meget herom, og fra den oldnordiske Lit
teratur kendes om Varseltagning ved Offerblodet kun Linierne i Kvadet 
om Hymner: „De rysted Stave (teinar), stirred i Blod (hlaut)“372. Det 
vil sige, at de ovennævnte Blodkvaste (hlautteiner) brugtes ikke alene 
til Stænkning, men ogsaa til Varsel ved Lodkastning, (on. hlutr af 
Verbet hljota, hvoraf hlaut sekundært er dannet)373.

Baade i Sagatiden og nyere Tid drak man det varme Blod af 
dræbte Dyr for at faa Dyrets Styrke, ligesom Husdyrene ofte gaves 
deraf. Offerdyrenes Blod maa antages at besidde endnu større Kraft 
og indgik ogsaa som en af de mange Ingredienser i Grimhilds Trylle
drik374.

Hvorledes Hestene slagtedes, saa Blodet kunde opfanges, er uvist; 
gamle Siagteskikke tyder mest paa, at Hestene blev bringestukket.

Aareladning.
Et paa Grund af Mangel paa litterære Kilder stadig uløst Spørgs- 

maal er, om Aareladning er en afbleget Form for et oprindelig he
densk Offer — et pars pro toto Offer — lidt Blod i Stedet for en 
kostbar Hest.

Ganske vist har Aareladningen været meget udbredt i de germanske 
Lande 2. Juledag375, og John Brand anfører endog: „The practice 
of bleeding horses on this day is extremely ancient, and appears to 
have been brought into this country by the Danes“376, saa en vis 
Tilknytning til Juleblotene ligger nær. Men et rudimentært Offer — 
et pars pro toto — af alle Heste, (thi alle Heste paa Gaarden skal 
aarelades), skal altsaa have afløst Ofret af en enkelt Hest. Det lyder 
ikke overbevisende, saa jeg vil hellere betragte Aareladeblodet 
som et fuldgyldigt Offer fra det enkelte Dyr. Indtil sidstnævnte Teori 
kan støttes af sammenlignende Vidnesbyrd, tror jeg dog, at man bør 
betragte Aareladeskikken som et profylaktisk virkende Middel „ut a 
morbis Der totum annum liberi evadant“377, der ud fra græsk-arabiske

371 Ogsaa kendt fra lappisk, romersk, frygisk og negro-afrikansk Ritual. — 372 Ældre 
Edda: Kvadet om Hymner, V. 1. — 373 N. Lid: Gudar og gudedyrkning, N. K. XXVI, 
Oslo 1942, S. 84. — 37,1 Ældre Edda, Den korte Völvespaadom, V. 9. - Det gamle 
Kvad om Gudrun, V. 22. — 373 Lit.: H. P. Feilberg: Jul, I & II. — 373 J. Brand: 
Observations on popular antiquities, London 1900, S. 288. — 377 Olai Wormii Fasti 
Danica, 1663, lib. I, cap. 19, ref. ef. Svend Grundtvig: GI. d. Folkeviser, I.
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humeralpatologiske Teorier maatte udføres paa bestemte, særlig gun
stige Dage i Aaret. I de germanske Lande henlagdes de naturligst 
til Hestepatronen Set. Stefans Dag, subsidiært til den Dag i Julen, 
hvor der afholdtes Kapridninger for Frugtbarhedsguder som Frøj378, 
hvis Aareladeskikken er kommet til Norden før Kristendommen.

Som Kur hos Mennesker er Aareladning (blodlåt) omtalt i de æld
ste norske Love37'1, og Erstatning paa Grund af Uheld ved Aarelad
ning af Heste er fastsat i en af de svenske Landskabslove380.

Tungen, Hjertet, Lungerne, Leveren og Nyrerne.
Inden Offermaaltidet skal Hovgoden først signe Bægeret og al 

Blotmaden (signa fullit och alian blotmatinn), der for Bægeret signet 
til Tor sker ved Hammertegnet381. Til denne Signen maa svare den 
endnu bevarede^Slagteskik at gøre et eller flere Korssnit i Hjerte, Lunger 
og Lever, saa snart Hjerteslaget er taget ud. I Telemarken kaldes 
Snittet stadig „torsmerkje" og menes i øvrigt i Folketroen at fri de 
andre Husdyr fra Sygdom og Forgørelse og give godt Kød382.

I Gretters Saga omtales Leveren som de gamles bedste Kødmad383, 
og de norske Bønder stilles tilfreds, da Kong Hakon efter indtræn
gende Opfordring spiser noget Hestelever ved Blotet inde paa Mæ
ren384. Det tyder paa, at Leveren er den første og ikke mindst vigtige 
Del af Offerkødet385.

Ligesom Offerblodet benævnes hlaut (sveiti dreyri), er der ogsaa 
overleveret et særlig rituelt Ord for Hjertet: segi eller fjorsegi (Styk
ket, hvortil Livet er knyttet), et Vidnesbyrd om, at Hjertet har spillet

378 I Skalda kaldes Frøjs Hest Blodhughofi, hvilket er sat i Forbindelse med Aare
ladeskikken ved Juletid (smign. N. M. Pedersen: Nordisk Mytologi). — 379 Norges 
gamle Love, I, 328. — 380 A. Holmbäck & E. Wessén: Svenska landskapslagar, Söder
man L. Bygn. B. Fl. 33, S. 132. — 381 S. Sturlason: Norges Konge-Sagaer (v. P. A. 
Munch), Hakon den Godes Saga, Kap. 126 og 128. — 382 Tarme og Indvolde skulde 
bringes ind i Bryggerset, og Døre og Vinduer holdes lukkede for at beskytte mod 
onde Øjne, og under Arbejdet blev der ingen tilladt at komme ind i Værelset. De* 
første, man gjorde, naar man var derinde, var at skære Kors i Hjerte, Lunger og 
Lever og kaste det i et Kar Vand; naar det var sket, kunde intet ondt komme til de* 
(D. F. S. 268. Svinninge). - Se videre Heurgren: Husdjuren. — 383 Kap. 61, Boers 
Udg., S. 223. — 384 Hakon den Godes Saga, Kap. 18. - 385 Smign. det tjeremissiske 
Hesteoffer, hvor Leveren lægges øverst i Kødbunken, som ellers er ordnet i anato
misk Rækkefølge og spises først (Uno Holmberg: Die Religion der Tscheremissen, 
F. F. C. 61, 1926, S. 152. - Kogt Svinelever indgaar i Grimhilds Trylledrik (Ældre 
Edda: Det’gamle Kvad om Gudrun, V. 24). - Om Leverrim se Skattegraveren, 10. 
Halvaarg., 1888, S. 184.
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en Rolle ved Ofret386. — I nyere Folketro kan Hjertet alene repræ
sentere Offerdyret. Ved Kvægsyge nedgraves ofte et levende Dyr, 
men i „Schleswig-Holstein“ kun Hjertet387.

Bliver Guddomsmagter betænkt med disse „livsvigtige“ Organer 
eller Dele deraf ved Slagtning? Vi ved, at det har været almindeligt 
at afskære og bortkaste Tungen eller Tungespidsen, Hjerteørerne 
(auriculae cordis), de yderste Lungespidser og Leverlappen (lobus 
spigelli). Nyrerne nedgraves under en stor Sten, eller Indvolde kastes 
i Ilden388. Spises eller skæres389 der i disse Stykker, vil de volde ved
kommende ondt — de er Tabu.

Skikken kan sikkert føres tilbage til den Tid, da Hesten ogsaa var 
Slagtedyr. Paa betydelig Ælde tyder, at Gudenavnet Ull indgaar i 
Betegnelsen for Hjerteørene, og lignende Taburegler forekommer i det 
jødiske Slagteritual390, ligesom det minder om det lappiske Renoffer391, 
det tscheremissiske Hesteoffer392 og om det indiske Dyreoffer, hvor 
den øverste Del af Hjertet og et Stykke af Tungen og Leveren af
skæres til Vætterne393. De talrige Folkenavne paa Hjerteørene (n.: uly-, 
ullins-, styggemanns-, vill-, hundsöyra394, isl.: ullins-, olanseyra, sv.: 
ulles-, oärings-, oduglings-, olydigaöra, da.: Kællingeøre395, Trolds 
Øre396), Lungespidserne (hunde-, tassatungen, folfoten, fölungsfötter) 
og Leverlappen (n.: vill-livr, styggemanns stykke, lapp, ramnabite, 
hundabite397) viser med en udpræget Ensartethed hen til onde, skade
voldende Magter, der maa ofres til for at formilde dem. Ull(in) er 
Vintergud, Styggemann er den nyere Folketros Djævel398, Tassen er 
Vargen, Hunden repræsenterer efter Niels Lid i magisk Forestilling 
ofte Rovdyrene, spec. Ulven399, men i et færøsk Sagn kastes de spi
selige Indvolde af et Faar til en Hund, der løber hjem til „den 
gamle“, der bor i Hadegisklettur, Middagsstenen l,’°.

ase J. d. Vries: Altgerm. Religionsgeschichte. II, Berlin 1937, S. 128. — 38? R, proe. 
ner: Opfer zur Abwendung von Tierseuchen, D. t. W. 1920, S. 324, uden Kildeangi
velse. — 388 n. Lid; Norske slakteskikkar, S. 96. - Heurgren S. 364. — 389 [y p s., 
Slagtning, S. 3243: Hvis man skærer i Nyren ved Slagtning, dør man inden et 
Aar. — soo E. Klein: Några svenska slaktriter, S. 67. — ooi Lapperne ofrer foruden 
Ben og Horn „et stycke af tungan, lungan, lefwen, öronen, stubben eller rumpan, så 
ock Rehnens pudenda“. — sos u. Holmberg: Die Religion der Tscheremissen, F. F. C. 
61, 1926. — 393 j. Schwab: Das altindische Tieropfer. — aor Qm de forskellige Stave- 
tnaader og Navne se Nils Lid: Ullins Øyra, Heiderskrift til M. Hægstad, 1925. — 
395 D. F. s., Slagtning 833, 1535. - »«o Feilb.: Ordbog, Ill, 855. — »or Se Maal og 
Minne, 1921, S. 83. — «98 Smlgn. styggemannsklysa = Kastanierne paa Hestens Ben, 
der tros at være Djævelens Fingeraftryk. — soo n. Lid : Ullins Øyra. — «o a. f’ 
Schmidt: Danmarks Kæmpesten, S. 44, Nr. 35633,
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Endetarmen.
I Njals Saga (Kap. 121) siger Skarphedin i en haanende og be

brejdende Tone til Torkel Haak: „Du skulde ogsaa først stange dine 
Tænder for Endetarmen af den Hoppe, som du aad, førend du red 
til Tings, din Hyrde saa det og undrede sig over, at du gjorde slig 
Vederstyggelighed“. Finnur Jonsson siger i sin Kommentar til Sagaen, 
at Endetarmen er saa modbydelig en Spise, som end ikke den iv
rigste Hedning og Blotmand nogensinde vilde have gjort sig skyldig 
i at spise401. Ogsaa i den danske Folketro er Endetarmen ilde lidt, 
for den Pølse, der laves af Endetarmen paa et Dyr, maa ingen spise, 
thi saa bliver han ikke større, end han er402. Denne Afstandtagen 
kan dog betyde, at Endetarmen netop har haft sin Plads i Offer
ritualet. Her skal kun anføres, at „Offerdyrenes Tarme“ indgaar i 
Grimhilds Trylledrik403, og i det oldindiske Dyreoffer koges Ende
tarmen sammen med Kødet404.

Phallos.
I det islandske Sagastykke, Vølsetot, er bevaret et højst værdifuldt 

Vidnesbyrd om den jævne, norske Bondegaards Dyrkelse af Stod- 
hingsten eller rettere af Stodhingstens Avlelem. Vølsetot fortæller, at 
Kong Olav den Hellige kommer til et Udnæs nordligst i Norge, hvor 
der bor en aldrende Bonde med sin Hustru, sin Søn, sin Træl og 
Trælkvinde. Hver Aften i Høstens Tid tager Husmoderen Vølsen 
frem; det er Avlelemmet af deres slagtede Hingst, som hun opbevarer 
i sin Kiste, svøbt i Lin og vedlagt Løg og andre Urter, saa den 
ikke kan raadne. Hun kvæder en Strofe over Vølsen, endende med 
dette Ønske: „Maurnir modtage dette Blotstykke“, og rækker den 
derefter til sin Husbond. Han kvæder en ganske anden Strofe over 
Vølsen, men endende med samme Ønske: „Maurnir modtage dette 
Blotstykke“, og Vølsen gaar nu fra Haand til Haand, fra Søn til 
Datter, fra Træl til Trælkvinde, fra Trælkvinde til de formummede 
Gæster, hver med sin forskellige Strofe, men alle endende med samme 
Ønske: „Maurnir modtage dette Blotstykke“405.

Hestens Avlelem kan selvfølgelig kun overføre dets Livskraft gen
nem en Coitus, og det hedder da ogsaa i Sønnens Strofe: „Bærer 
Beytil for Brudekvinder, de skal Vingul i Aften væde“. Beytil og

401 F. Jonsson: Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie, II, 1. Del, 
Kbhvn. 1898. — 402 D. F. S., Slagtning, Seddel 4, Kamp. — 403 Ældre Edda: Det 
gamle Kvad om Gudrun, V. 24. — 404 J. Schwab: Das altindische Thieropfer. Er
langen. — 405 Olrik: N. G., S. 116.
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Vingul er gammelnordiske Omskrivninger for det hanlige Lem. Maur- 
nir og Brudekvinderne er sikkert frugtbarhedsgivende Gudinder.

Det er sandsynligt, at det er Husmoderen, der under Slagtningen 
afskærer Phallos med en nkniv som den, der er fundet i en Kvin
degrav ved Fløksand med Runerne lin og laukar indristede406; i hvert 
Fald er det hende, som overvaager Slagtningen407 og forestaar Ofret, 
er dets Præstinde. Maaske repræsenterer Husmoderen ligefrem Frugt- 
barhedsgudinderne ved at udføre en improviseret Coitus. Den af- 
skaarne Phallos bevarer stadig Evnen til Erektion408, og en saadan 
improviseret Kønsakt kan hun da udføre om Aftenen ved at sætte 
Vølsen i sit Skød, (Vølsetot omtaler kun, at hun sætter Vølsen i 
Bondens Skød) eller allerede under Slagtningen som i det old- 
indiske Hesteoffer Acvamedha.

Naar under Acvamedha Hingsten er dræbt, gaar Mahisi (1. Dron
ningen) hen til den, begge dækkes med et Tæppe, og Dronningen 
lægger Hingstens Kønslem i sit Skød og manipulerer med det, medens 
den, der forestaar Ofret (Kongen), fremsiger Formularer. Phallos af
skæres ikke, men derimod opbevares Halen, der, som det senere vil 
ses, kan repræsentere Phallos, Vinteren igennem for at fastholde 
Frugtbarhedspotensen. Hingsten tydes af den svenske Religionshisto
riker K. P. Johansson som Stedfortræder for den som Frugtbarheds- 
gud fungerende Solgud, der befrugter Moder Jord, her repræsenteret 
ved Dronningen409, og i nordisk Skjaldedigtning ofte betegnet som 
Odins Gemalinde410.

Det norske Vølsetot kendes kun fra den ensomt beliggende Gaard, 
og Ofret gælder kun denne Gaards Frugtbarhed; men i tidligere Tid 
har der maaske ogsaa været afholdt mere landsomfattende Ofringer, 
hvor som i det indiske Offer Dronningen har udført den kultiske 
Coitus. Om den svenske Dronning Ingegerd, Harald Haarfagers Datter, 
ved vi, at Ægteskabet opløses, fordi Svenskerne mod hendes paa
rørendes Vilje anvendte hende til visse sacrale Formaal411. Maaske 
har hun deltaget i Hesteofret i Uppsala, der efter Adam af Bremen’s 
Hjemmelsmand var ledsaget af „neniae multiplices et inhonestae 
ideoque melius reticendae“.

400 Samme, S. 167. - Hos Lapperne maa Offerrenen ikke flaas med Jernredskaber 
(J. A. Friis: Lappisk Mythologi, Christ. 1871, S. 144). — 407 Se Flatöbogens Ind
ledning til Vølsetot: Trællen vil bortkaste Phallos, rnen forhindres deri af Madmo
deren. — 408 Flatöbogen, S. 133. — 409 Johansson: Dhisana. — 410 W, v. Unwerth: 
Untersuchungen über Totenkult und Odinverehrung, 1911. — 411 Flatöbok, I, 577—81, 
ref. ef. Dag Strömbäck: Lytir - en fornsvensk gud? Festskrift til F. Jonsson, 1928, 
S. 283.
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I det nordirske Kroningsritual, der er beskrevet i et Værk fra ca. 
1185, indgaar ogsaa en kultisk Coitus, blot er Rollerne byttede om. 
„Hele Folket fra dette Land samles paa eet Sted, en hvid Hoppe 
føres midt ind i Forsamlingen, og han, som skal indsættes, kommer 
ikke som en Prins, men som et Umenneske (beluam), ikke som en 
Konge, men som en udstødt (exlegem) frem foran Folket paa alle 
fire bekendende sig som et Dyr med mere Skamløshed end Dumhed“4'2. 
Hvorvidt Tronkandidatens kønslige Omgang med Hoppen drives, 
siges ikke; men det har heller ingen større Betydning; thi der kan 
ikke være Tvivl om, at Sceneriet er en maskeret kultisk Coitus.

Af Vølsetot fremgaar, hvorledes Phallos (bl. a. fra Sønnens til 
Moderens Vers) udvikler sig fra et Offerstykke til en Fetich, der er 
Genstand for selvstændig Dyrkelse. Som saadan finder vi ogsaa 
Phallos i saavel oldnordisk som nyere Folketro og Kult.

Naar Kong Magnus’ Broder Thorer siger til Harald Haarderaade:

Görpi eigi sa 
gård um hestrepr 
sem Sigurdr syr 
sa var pinn fapir413.

saa fremgaar det af hele den spændte Atmosfære, der føder Verset, 
at her skal ikke siges rosende Ord. Det er snærtende Nid, som sik
kert ikke kan udlægges anderledes, end at en Hestephallos i kultisk 
Hensigt er sat inden for en Indhegning af Sigurd Syr, Haralds Fo
sterfader414.

Mere tvivlsom som Bevis paa Phallosdyrkelse er den islandske 
Skjald Sneglu-Hallis Vers:

hefr saurugt alt 
hestr pjodolfs erdr 
hann’s drottins erdr.

„Tjodolfs Hest har et Lem, overalt smudsigt; dens Herre har (des
uden) drevet Utugt med den“415.

En af Professor Magnus Olsen’s mange fantasirige, men skarp
sindige Tolkninger gaar ud paa, at den indviede Plads, hvorpaa der

4'2 Oversat fra den latinske Tekst hos Fr. Schröder: Ein altirischer Krönungsritus, 
Zeitschr. f. kelt. Phil., XVI, 1926. — 4'a Morkinskinna, udg. af C. R. Unger, Krist. 
1867, S. 28. - 414 H. Rosén: Phallosguden i Norden, Ant. Tidsskr. f. Sv., XX. — 415 
Jonsson: Skjaldedigtning, B. I, S. 360.
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udkæmpes Holmgang, er dækket af Huder, og Pladsens Størrelse 
kan passe til fire Hestehuder. I hvert af Pladsens fire Hjørner er 
nedrammet en Pæl, der vistnok bærer en Hestephallos, for Pælens 
Hoved kaldes tjosnur, der betyder Hestegenitalia. Det i Sagaerne 
omtalte „tjosnublot“ maa da være Ofring i Forbindelse med Holm
gangen til de nævnte tjosnur, som derved faar Karakter af Gude- 
støtter416.

I Sverige „insaltedes tjuramegen och nedstacks i godselhagen“417, 
sikkert af samme Grund som fik de gamle Indere til at opbevare 
Offerhingstens Hale (se foran).

I England fortsætter man endnu i nogen Tid efter Kristendommens 
Indførelse at ophænge og tilbede en Priapus eller drage omkring med 
den i festligt Optog4'8, og indtil nyeste Tid har man i Tyskland efter 
Høst ophængt Genitalia af slagtede Husdyr i Forstuen („auf der 
Diele“)419. Naar Lapperne slagter og ofrer Rener i Slutningen af Sep
tember, der er Renernes Brunsttid, hænger de membrum genitale paa 
et Trægudebillede, for at Renerne skal faa en kraftig coitum, saa 
Renflokken kan forøges i Tal420 421.

Kastration.
Fra fremmede Religioner kendes kultisk Kastration af saavel Men

nesker som Dyr, f. Eks. kendes Myter om Osiris og Seths Kastration 
og Ofring af kastrerede Tyre og Væddere til Osiris422 ; men i Norden 
tyder kun spredte Træk derpaa, og man kender intet til, om Hen
læggelse af Testikler kan tjene som fuldgyldigt Offer („pars pro toto“).

I Kvadet om Helge Hundingsbane og Hødbrodd siges der om 
Helges Broder Sinfjötle:

416 M. Olsen: Norges Indskrifter med de ældre Runer, III, S. 266-7. — «7 Heur
gren: Husdjuren, S. 363. - Om Kloingboerne (N. Lygum S., Sønderj.) fortælles, at 
Bymændene aarligt fedede en Orne, som de saa solgte for at faa Penge. Pesen blev 
skaaret ikke for knapt af, en edsvoren Mand gik om Søndagen rundt i Byen og holdt 
den ned i hver Kaalgryde; Tiden, det varede, rettede sig efter Stedets Ottingtal (Feil
berg: Ordbog, III, 810a). — 418 Jahn: Die deutschen Opfergebrauche, Germ. Abh. 
Ill, 1884, S. 31, 134. — 419 M. Olsen: Norges Tidskriler, II, S. 654. — 429 M. Olsen: 
Hedenske kultminder i norske stednavne, 1914, S. 252. — 1 Folkemedicinen er
priapus equi anvendt mod Bugløb (Eliæ Beynons Barmhjertige Samaritan, Kjøben- 
benhavn 168’ „2 Gg. tryckt“, S. 202). - 1 Sverige indgives Stykker af Tyrepenis mod 
Yverinflamation hos Køer og Kvinder (D. F. S. Slagtning, 6103). - I norske Bygder 
føres Mandens Phallos omkring Konens betændte Bryster (J. Reichborn-Kj.: Troll- 
domsmedisin, 1); en fuldstændig tilsvarende Behandling anvendes ved Køer (Heurgren : 
Husdjuren, S. 289). — 422 Liungman: Traditionswanderungen.
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ti gildet du blev 
for an Gnipalund 
af Tursemøer 
paa Torsnæsset423.

Et af Odins Binavne, nævnt baade i Remser og gamle Skjaldekvad, 
er jalkr, et oldnordisk Ord for Vallak; men man ved ikke, om der 
har været ofret kastrerede Dyr, specielt Vallakker, til Odin. Naar 
der i Adam af Bremens Beskrivelse af Uppsalablotet tales om Offer
dyr, „quod masculinum est“, maa man gaa ud fra, at det for Hestenes 
Vedkommende er Hingste, der ofres.

Man ved end ikke bestemt, om Sonargalten, der ofredes ved Kong 
Heidreks Hof4-1, var Orne eller Galt, thi i det oldnordiske Sprog er 
göltr Fællesbetegnelse for ukastrerede og kastrerede Hansvin. Det 
kan maaske ikke udelukkes, at vore Forfædre har kunnet faa det 
ramme Ornekød ned ved Hjælp af godt, kraftigt Juleøl325.

Halen.
Som nysnævnt maa Halen i det oldindiske Dyreoffer antages at 

repræsentere Phallos. Den afskæres og ofres enten til Gudefruen, gnas 
(ældst?) eller opbevares Vinteren over426.

En færøsk Bryllupsskik tyder paa samme Association. Under Bryl- 
lupsmaaltidet sendes en Oksehale prydet med Baand fra Gæst til 
Gæst, som hver bør fremsige et Rim. Skikken kendes ogsaa i Skot
land, og den, der ikke kan fremsige et Vers, „an dubh chapall (den 
sorte Hest) would be on him“427.

Nævnes skal blot, at Dyrehalen spiller en stor Rolle i de kultiske 
Optog med Mennesker udklædt som Dyr. Alene Paahæftning af Halen 
menes at forlene Mennesket med dyrisk Udseende og Væsen428.

Billeder paa gotlandske Gravstene fra Vikingetiden og paa Væv
ningerne fra Osebergskibet tyder paa, at man dengang som nu ved 
højtidelige Lejligheder smykkede Hestenes Haler med omviklede Baand 
knyttede i rosetagtige Sløjfer429.

428 Ældre Edda. —424 H. Ellekilde: Vor danske Jul, S. 50—53. — 42f> Om Kastration i nor
disk Myte og Kult se videre Höfler: Geheimbunde, I, S. 180. — 420 Johansson: 
Dhisana. — 427 M. Olsen: Norges indskrifter med de ældre runer, II, S. 655. — 
428 Se bl. a. Höfler: Geheimbunde. — 422 S. Lindqvist: Gotlands bildsteine, II, Stock
holm 1942, S. 16.
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Hoven.
Af Hestehove drikker Hekse Set. Hans Aften, og Mælk skal drikkes 

af Hestehov mod Kighoste430. Paa Alsvids Hove er indristet Runer431.
„Hovspor“ findes ofte i Sten432 og har været sagndannende, især 

i Forbindelse med Sagntypen „den vilde Jæger“. I enkelte Tilfælde 
er de sikkert et billedligt Udtryk for guddommelige Heste og kan sam
menstilles dels med „Fodsaalstegnene“, dels med de skaalformige 
Fordybninger i Sten, hvori der især af Bronzealderfolkene ofres til 
Guderne. Regnvand, der samler sig i Hovspor, tillægges endnu i den 
veterinære Folkemedicin magisk Virkning433, og i en gammel Legende 
henstilles dot til den tørstende Jesus at drikke Vand af et Hovspor434.

Var Hesteskoen blevet almindelig kendt i Norden i hedensk Tid, 
var Set. Eligius Legenden vel blevet knyttet til Vølund Smed. Vi 
træffer utvivlsomme Prototyper for den allerede i den græske Oldtid, 
hvor Æskulap helbreder Mennesker ved at afskære den syge Legems
del, rense den og derpaa sætte den fast igen uden Men for Patienten; 
vi træffer endog det Træk, at Æskulaps Præster søger at efterligne 
ham og kommer galt fra det ligesom Eligius435.

Legenden kendes i Norden kun i danske Kalkmalerier og i danske 
og norske Folkeæventyr.

Derimod gaar et Besøg hos en Smed med Beslag af Heste igen 
i en Mængde nordiske Sagn, f. Eks. i Sagn om 1) den kvindelige 
og mandlige vilde Jagt430, 2) Krigsguden Odin437, 3) Hekseridt438 og 
kan genfindes i de kaukasiske Nartesagn, der fortæller om den dødes 
Rejse til Dødsriget439, ja, endog i japanske Sagn440 med en saa ved-

430 Om Hestehove se videre: C. C. Matthiessen: Om Udvinding og Anvendelse af 
Hoppemælk, D. v. A. 1941, S. 25. — 431 Ældre Edda, Sigurd og Sigrdrifa, V. 13. — 
432 Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten, D. F. Nr. 39. - Chr. Pedersen: Hufeisen 
und Rosstrappen, Kiel 1865. — 433 S. Grundtvig: GI. danske Minder, 11, 1857, S. 112. — 
484 Chr. Pedersen: Hufeisen, Nr. III, S. 14. - Om Anvendelse af Hovspor til at lamme 
en Hest, se Kr. Boers: Da. vet. Folkemedicin, 1939, S. 134. — 435 Kr. Nyrop: Set. 
Eligius, A. f. n. O. o. H., 1899, II, S. 14. - Den Hest, der trak Æskulaps Vogn, hel
breder en lam ved et Spark (J. W. S. Jonssen: Det helbredende Skridt, D. St. 1921), 
— 436 Liungmann: Traditionswanderungen, II, S. 600. - H. Ellekilde: Palle Jæger. 
Fynsk Hjemstavn, 1931, S 22. — 437 Boglungasogur, cap. 20, jvnf. F. Jonsson: Den 
oldn. Litt. Historie II, 2. Del, Kbhvn. 1898. — 438 S. Grundtvig: GI. d. Minder, 2. Udg., 
I, S. 137. — 439 Bleichsteiner: Rossweihe, S. 421. Samme Sagn (1. c. p. 429 30) 
fortæller om Faderen, der franarrer Dødsriget sin Søn ved at vende Skoene paa He
sten, da de rider derfra. Paa dansk Omraade er Sagnet bl. a. knyttet til Dronning 
Margrethe, der benytter det som Krigslist og narrer Tyskerne (E. T. Kristensen: Dan
ske Sagn, IV, 1896, Nr. 132, 142, 148, 154. 155). — 440 A. Slawik: Kultische Geheim
bunde der Japaner und Germanen, Wien 1936, S. 756 og 762.
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holdende Stædighed, at man maa undres over, at der endnu ikke er 
givet nogen sandsynlig Forklaring paa Kompleksets Betydning. Sik
kert uden nogen nøjere Sammenhæng med det staar den söderman- 
landske Bondes Ønske om en mild Nat til at modne Kornet „eller 
bättre, Odin rider i fälten (utan at skada) med sina båda hästar — 
hästern slår eld med hästskovarna, då mognar säden på natten441. 
Naar Hestens store Betydning i Kultur og Magi tages i Betragtning, 
er det ikke mærkeligt, at Jernskoen faar en overvældende Popularitet 
som skærmende og afværgende Middel.

Moholdt mener, at Hestene muligvis har været udstyret med Brod
der under Hestekampene, idet vigtönn-kamptann skulde vise hen til 
„tannen i brodden“442. Sagastedet, som Moholdt formentlig refererer 
til, siger om Holmketils brune Hingst: „Hver Hingst, mod hvem den 
kæmpede, kastede den ogsaa og havde saa store Kamptænder (vig- 
tennur), som de aldrig er forekommet hos en anden Hingst“, saa 
det synes mig mest naturligt at holde fast ved den gængse Over
sættelse til Hjørnetænder.

Til Slut skal omtales en hidtil kun i Norge paavist Form for Ring
sko. Ved højtidelige, kirkelige Handlinger som Bryllups- og Julefester, 
hvortil der hører Kapridninger til og fra Kirke, fæstes Ringe i de 
oprullede Sømvejninger443. Om Ringe har været fæstet til Broddernes 
Vejninger, før Skoning bliver kendt, vides ikke, men et smukt Syn 
maa det have været at se Solen skinne i de løsthængende Ringe og 
det sølvbeslaaede Seletøj og over de blankpudsede Heste og Men
nesker i det hele taget.

Hoppemælk.^

Mytiske Heste.
Af Vikingetidens Guder har Eddadigterne dannet et Høvdinge

samfund, hvori alle selvfølgelig er udstyret med Rideheste445.

Glad og Gyller, 
Gier og Skeidbrimer, 
Sølvtop og Siner,

441 Folkminnen och folktankar, 1929, S. 92. — 442 A. Moholdt: Hesteskoningen i 
Norge, 5. nord. Vetmøde, Kbhvn. 1939, S. 757. — 443 R. Berge: Ringsko, Heiderskrift 
til M. Hægstad, 1925. - M. Soegaard: 1 Fjældbygderne, Kr. 1868, S. 121 og 122. — 
444 C. C. Matthiessen: Om Udvinding og Anvendelse af Hoppemælk, D. v. A. 1941, 
S. 25, hvor det sparsomme nordiske Materiale er samlet. — 445 Gylfaginning, S. 23.
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Gisi og Falhovne, 
Guldtop og Letfod, 
de Gangere, Guderne ride 
hver en Dag, 
naar til Doms de drage, 
til Yggdrasils Ask440.

Man faar absolut det Indtryk, at de fleste af disse Navne er dig
teriske Kunstprodukter. Navnene er samlet i Remser447 til Brug for 
de unge, der skal lære den ædle Skjaldekunst; men Navnene bruges 
sjældent i Kvadene og har ingen Betydning i Folketroen. De eneste 
Undtagelser er de under Solkulten omtalte Arvak og Alsvid, Skin- 
fakse og Rimfakse og saa den ypperste af alle Heste, Odins Sleipner448.

Om dens Undfangelse har Snorre Sturlason — eller en af hans 
Forgængere — ved Brug af mangesidet Viden opbygget Asgaard- 
sagnet:

„Da sagde Gangtræt: Hvem ejer Hesten Sleipner; hvad kan du 
fortælle om den? — Haar siger: Du ved altsaa ikke Besked med 
Sleipner og intet om, hvorledes den blev til, men du vil synes, det 
er værd at fortælle. Det var i Gudernes første Tid, da de havde 
dannet Midgaard og opført Valhal, at en Bygmester kom til dem og 
tilbød i Løbet af tre Vintre at gøre dem en Borg, der var saa stærk, 
at den kunde være dem et paalideligt Værn mod Bjærgriser og Rim- 
turser, selv om de kom indenfor Midgaard; til Løn herfor betingede 
han sig Freya til ægte og desuden Sol og Maane. Saa gik Guderne 
til Samtale og Raadslagning, og den Handel blev sluttet med Byg
mesteren, at han skulde faa, hvad han betingede sig, hvis han havde 
Borgen færdig i Løbet af een Vinter, men dersom noget deraf endnu 
ikke var færdig den første Sommerdag, da skulde han gaa Glip af 
Lønnen, og han maatte ikke have Hjælp af nogen til Arbejdet. Da 
de fortalte ham disse Betingelser, bad han om Tilladelse til at tage 
sin Hest Svadilfar til Hjælp; Loke sørgede for, at det blev ham til
ladt. Han begyndte at bygge Borgen den første Vinterdag; om Natten 
lod han Hesten trække Sten derhen; Aserne fandt det vidunderligt, 
hvor store Klippestykker den Hest kunde trække, og Hesten gjorde 
dobbelt saa stort et Kæmpearbejde som Bygmesteren selv.------------  
Da der kun var tre Dage tilbage til Sommeren, var Arbejdet naaet 
næsten helt hen til Borgeleddet. Da satte Guderne sig paa deres

440 Grimnesmaal. Efter Karl Gjellerup: Den ældre Eddas Gudesange. — 447 Gylt., 
S. 23. - F. Jonsson: Skjaldedigtning, B. I, S. 675. — 448 Gylf., S. 48.
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Domstole og raadslog; den ene spurgte den anden, hvem der havde 
været Skyld i, at Freyja skulde bortgiftes til Jøtunheim, eller at Luften 
skulde fordærves ved, at Sol og Maane toges bort og gaves til Jæt
terne, men alle blev enige om, at det havde været ham, som volder 
alt ondt, Loke Løvøssøn, og de erklærede, at han fortjente en haard 
Død, hvis han ikke fandt en Udvej, saa at Bygmesteren gik Glip af 
Lønnen, og de vilde gribe Loke. Men da han blev bange, aflagde 
han Ed paa, at han skulde mage det saa, at Bygmesteren gik Glip 
af Lønnen, hvad det saa end skulde koste ham. Den samme Aften, 
da Bygmesteren kørte ud med Svadilfare for at hente Sten, kom 
der en Hoppe løbende ud af Skoven og hen til Hingsten og vrin
skede. Men da Hingsten mærkede, hvad Slags Hest det var, blev 
den rasende og rykkede Linerne itu og sprang hen til Hoppen, men 
denne løb ad Skoven til; Bygmesteren satte efter dem for at fange 
Hingsten, men begge Hestene løb videre hele Natten, saa at Arbejdet 
forsinkedes den Nat, og Dagen efter kunde Arbejdet ikke fremmes 
som tidligere. Da nu Bygmesteren saa, at Arbejdet ikke kunde blive 
færdigt, grebes han af Jættevrede. — — — (Hans Hoved knuses af 
Tors Hammer). — — — Men Følgen af Lokes AAøde med Sva
dilfare var den, at noget efter fødte han et Føl, der var graat og 
havde otte Ben; den er den bedste Hest blandt Guder og Menne
sker“449.

Den litterære Bygmester har først og fremmest haft de vidt udbredte 
„Byggesagn“ til Raadighed. Disse knyttes til de mægtige Kirkebyg
ninger, som paa den Tid rejses rundt om i Europa og her i Norden, 
til Domkirkerne i Lund, Uppsala og Trondhjem, der ligesom mær
keligt formede Klippeformationer anses for Jætters Værk450. Oprindelig 
indeholder Byggesagnene ingen Hest, den tilføjes som et i øvrigt 
ret uvæsentligt Led. I dette Udviklingstrin kendes Sagnet i forskellige 
Versioner. I en irsk Legende hjælper Helgenen Set. Mogue eller 
Aidans graa Hest til med Kirkebygning. Ved Solopgang bliver han 
til en Stenstøtte, og Hesten taber sin Byrde, der er saa stor som tre 
Huse. — Ved Trondenæs Kirke paa Hindø forstener den hjælpende 
Hest sammen med Jætten. — Den islandske Bonde faar ved Kirkebyg
ning Hjælp af en overmaade stærk, graa Hingst, der senere viser sig 
at være en vatnahestr451, et Sagn nær beslægtet med det færøske om

449 Samme, S. 48, — 450 Trolden Finn o. a. — 451 C. W. v. Sydow: Studier i Finn
sagen. Fataburen, 1907 — 8. - K. Krohn: Übersicht einige Resultate der Märschenfor- 
schungen, F. F. C. 96, S. 114, Helsinki 1931 - K. Maurer: Isländische Volkssagen, 
1860, S. 33.



'82 C. C. MATTHIESSEN

Nøkkehesten (nykur) paa Sandø, der slæber store Sten, bundet i 
Halen, fra Fjeldene til Huse og Markgærder452.

Det er øjensynlig dette Udviklingsstadium, Asgaardsagnets Skaber 
har kendt, hvortil er føjet Lokes snilde Raad at lokke Hingsten bort 
med en Hoppe, i fuld Overensstemmelse med Lokes velkendte, snu 
og listige Væsen451. Om der her er øst af en ældre Kilde, kan jeg 
ikke sige, derimod findes Raadet brugt som Krigslist nogle Hundrede 
Aar efter, at Snorre nedskrev Asgaardsagnet. „I Jørgen Hansen’s 
Beretning til Kristian II af 2h 1525 om Landskronas Belejring findes 
en snurrig Historie om, hvorledes den snilde Hr. Søren (Nordby) 
hver Dag lader en Snes Øg føre ud af Byen, som gjorde Hestene 
fra Lejren galne, saa de ikke kunde styre dem“454.

Mest sandsynlig er det nok, at Asgaardsagnets Skaber ikke selv 
har fundet paa Raadet; men han fortjener udelt Ros, fordi han ikke 
indsætter en almindelig Hoppe, men er saa fortrolig med den ældre 
Eddas Gudesange, i dette Tilfælde den korte Vølvespaadom, at han 
ved, at Loke har en overordentlig Forvandlingsevne — blandt andet 
netop til en Hoppe — og som saadan avler Sleipner med Svadil- 
fare455. Paa Færøerne har man senere helt glemt Svadilfares Navn 
og fortæller: „Loke havde omskabt sig til alle Slags Dyr for at er
fare hvilken Dyreslægt, der havde det værst; men ingen haardere 
Vinter havde han dog haft, end da han var Hoppe og drægtig med 
Grane“1511. Grane er Sigurd Fafnerbanes Hest og omtales i nordiske 
Sagn som værende af Sleipners Afkom, medens den er ukendt i de 
tyske Sigurdsagn457.

Man kan betegne Lokes Forvandling til Hoppe som en Del af et 
„Oprindelsessagn“, dannet for at forklare Sleipners Herkomst; men 
flere Forskere (Schück, Jähns) sammenligner Sleipnermyten med in
diske og græske Myter om Guder og Gudinder, der forvandler sig 
til Hingste og Hopper og faar Hesteafkom. Disse Myter antages for 
ældgamle, stammende fra den Tid, da Guderne tænktes i Dyre-

452 Hammershaimb: Færøske Antologi, Z. d. V. f. V. 2, VII. Der Neck. - Aug. 
Schmidt: Danmarks Kæmpesten, S. 444, Nr. 3562 2. - Smlgn. ogsaa Landnamabogens 
Nøkkehest, der hjælpei med Hjemkøring af Hø, omtalt i Afsnittet „Vandhest". — 
453 J. de Vries: The problem of Loki. F. F. C. 110, S. 65 ff. & S. 216, Helsinki 1933. 
— 454 Dipl. Norv. XIV, S. 441. - Ref. ef. M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bistrup og 
Vegholm, Skivebogen 1939, S. 161, Note 20. — 455 Ældre Edda, S. 94. — 450 Lyng- 
bye: Færøiske qvæder. Ref. ef. A. Olrik: Loke i nyere Folkeoverlering, D. St. - 457 
Sv. Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser, I, Sivard Snarensvend.
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(Heste-)skikkelse (det theriomorfe Stadium)458. Dog kan der maaske 
ogsaa være Grund til at betragte Navnet Svadilfare lidt nærmere. 
Navnet er egentlig Svadilföri459, hvilket maa betyde Kuldebringeren, 
som naturmytologisk bedst identificeres med Nordenvinden. I græsk 
Mytologi har Nordenvinden som bekendt Evne til at befrugte Hopper 
uden Medvirkning af Hingst49".

Navnet Sleipner bruges ofte i Poesi og Prosa som Betegnelse for 
Hest overhovedet, mens den ottefodede Sleipner er Ridehest for Edda- 
mytologiens Odin, hvad enten denne tænkes som Vind-, Krigs- eller

Fig. 12. Odin paa firfodet Hest.

Dødsgud. Ottefodetheden er øjensynlig først trængt igennem i Heden
skabens sidste Tid og omtales først i Gylfaginning og Hervarasagaens 
Gaadestrid fra det 13. Aarhundrede, hvorimod Odin er afbildet paa 
en firfodet Hest paa den pragtfulde Vendelhjelm fra o. 600 e. Chr.491 
(Fig. 12).

458 Ind.: Gudinden Saranyu forvandler sig til en Hoppe og føder de to Asviner 
(Hesteherrer) (smign.: asva = Hest), der ældst tænktes som Heste, senere altid kørende 
eller ridende. Gr.: I Arkadien dyrkes en kvindelig, ktonisk Lokalgudinde Erinys 
(-Demeter), der efterstræbes af Poseidon. Hun forvandler sig til en Hoppe, men han 
sig til en Hingst og bedækker hende, og hun føder Hesten Erion eller Arion. - 
Poseidons Fader, Chronos, forvandler sig til en Hingst og avler Kentauren Chiron 
med Havnymfen Phylira. - Odysseus nærmer sig i Hesteskikkelse Evippa og avler 
Euryalus med hende. - 450 Huggo Pipping: Eddastudier, II, Studier i nord. Filologi, 
XVII3. — 460 Roscher: Hermes der Windgott, S. 71, Kap. VI. — lGl Gjessing: He
sten, S. 91.
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Hvad Diplociteten antyder, er der fremsat saa forskellige Meninger 
og Forslag om, at Spørgsmaalet aabenbart trænger til en dybere- 
gaaende Undersøgelse. Mest nærliggende er, at Oftefodetheden tænkes 
at forlene Sleipner med større Hurtighed482 eller skyldes den jætte- 
agtige Oprindelse4113. Mindre sandsynligt forekommer det, at Sleipners 
8 Ben svarer til de 8 Hovedvindretninger484, eller den ottefodede 
Hest paa de gotlandske Gravstene er Dødshesten (Helhesten), hvis 
Rytter er den døde selv, og Forestillingen om de otte Ben er frem
kommet ved, at Baaren med den døde blev fragtet paa to Heste- 
rygge, altsaa paa otte Fødder. Alskog Tjängvide Gravstenen (I) viser 

Fig. 13. Ottefodet Hest med Rytter (jfr. Teksten).

en Rytter paa en ottefodet Hest, der modtages af en Kvinde med et 
Drikkehorn (Fig. 13). Er Rytteren den døde og Hesten Helhesten, 
maa Kvinden være Hel, der byder den døde velkommen; men er 
Rytteren Odin og den ottefodede Hest Sleipner, kan Scenen være 
Odins Ankomst til Gunlød, hos hvem han drikker Suttungs Digter- 
mjød4113. Endelig vil Alois Closs, der gaar ind for Odinskulten som 
en udpræget Schamanismus-Kult (som kortvarig Afløser af Frugtbar- 
hedskulten inden Kristendommens Indførelse, spec, i Sydsverige og

4,12 Sleipner afledes maaske af græsk laipseros = hurtig (Thøger Larsen). - H. She- 
telig tænker sig, at Germanerne har set romerske Tospand. Den svære Fart, disse 
gjorde, har gjort et dybt Indtryk - først og fremmest et Indtryk af den vældige Fart, 
de otte Ben kunde præstere (Gjessing: Hesten, S. 81). — «s Smign. den firearmede 
Stakkard. — 401 E. Magnusson: Yggdrasil!, Odins hestr, Reikv. 1895. — 4«s Gjes
sing: Hesten, S. 76, f.
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Danmark), sammenligne den ottefodede Sleipner med den ottefodede 
Bjergged, der er de tungusiske Schamaners Moderdyr406.

Det er naturligt, at Kong Hading føres hjem fra Slaget paa Odins 
Hest, der bærer over Land og Hav467. Derimod burde Hellig Anders 
fra Slagelse egentlig hjælpes af en Engel, men Folket udstyrer Sagnet 
med en Krigsmand til Hest, det vil sige med de Træk, der er karak
teristisk for dets egen Tænkemaade og Forestillingskreds468. — Senere 
ejer den islandske Troldmand Eirikr godi og Sera Halfdan (f 1598) 
Heste, som kan gaa over Sø og Land469.

Guddommelig Dyrkelse af Heste.
Bag Vølsetot470 skimtes en Dyrkelse af hver Gaards Stodhingst 

som et guddommeligt Væsen med Magt til at sørge for Trivsel og 
Fremgang. Denne Dyredyrkelse er aabenbart allerede i oldnordisk 
Tid et forældet, religiøst Standpunkt, „gammel Tro“ hos enkelte 
særlig gammeldags Mænd471. Men med Rod i denne Dyrkelse findes 
endnu ved Kristendommens Indførelse paa Island en udbredt Tro 
paa enkelte, især „ufødte“ Dyrs Kraft472, en Tro, der i øvrigt har 
holdt sig til nyeste Tid for saavel „ufødte“ Dyrs473 som Stodhing- 
stens474 Vedkommende.

Gudeviede Heste: Da Guddomsmagterne udformes i menneske
lige Skikkelser, vies Dyrene til dem, og den Kult, der øves med de 
nedenfor omtalte Heste, beror paa, at man tror, at noget af Gudens 
Kraft og Viden er overført paa dem og giver sig til Kende gennem 
dem.

Det mest berømte og „klassiske“ Eksempel er og vil sikkert altid 
være den islandske Høvding Ravnkel Fröjsgodes Hingst, Fröjfakse.

4GG A. Closs: Die Religion des Semnonenstammes, S. 666. - A. Slawik: Kultische 
Geheimbunde der Japaner und Germaner, S. 695, Wien 1936. — 407 Saxo, 1. Bog. — 
468 G. Knudsen: Heilig Anders, Aarb. f. hist. S. f. Sorø Amt, 1912. — 4(59 Maurer: 
Isl. Volkssagen, S. 104 og 136. — 470 Se Slagteoffer, Afsnit: Phallos. — 471 Olrik: 
N. G., S. 160 og 291. — 472 Grågås vender sig mod, at en Mand har ufødt Kvæg 
(fé oboit, d. v. s. skaaret ud af Moderdyrets Liv), fordi han tror snarere paa det Dyr 
end paa noget andet (Rolf Arpi: Till Grågås, Uppsalastudier 1892). — 473 En islandsk 
Bonde, der for ca. 100 Aar siden havde en „til färjen brunaktik gumse“ født paa 
den Maade sagde, at det var en Lykke at have en saadan (samme). — 474 Der var 
Dans og Lystighed hos Bjergfolkene i Storhøjene. En ung Karl iblandt Gæsterne 
(i Folne Præstegaard) fik Lyst til at se nærmere paa den Stads og tog da Stodhesten 
(Hingsten) der paa Gaarden og red derop. Han vidste nok, at Stodhesten og den, 
der sad paa ham, kunde Troldene ikke forgjøre“. (Grundtvig: GI. d. Minder, III, 
S, 143). - For vrinsk Hest, der ikke er redet af Kvinde, maa alt fly. (D. F. Hest 1101).
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„Ravnkel havde i sit Eje en Kostbarhed, som tyktes ham bedre end 
hvilken som helst anden; det var en Hest, brunlig af Farve, med en 
sort Stribe ned ad Ryggen; han kaldte den Fröjfakse. Han gav sin 
Ven Fröj denne Hest til halvs. Til denne Hest bar han en saa stor 
Kærlighed, at han gjorde det Løfte at ville være den Mands Bane, 
som red paa den uden hans Vilje.“ Idet Ravnkel henholder sig til 
det afgivne Løfte, dræber han sin Faarehyrde, da denne en Dag har 
redet paa Fröjfakse under Eftersøgning af 30 bortløbne Faar. Ravnkel 
bliver ved Altingsdom fordrevet fra sin Qaard, og hans Modstandere 
drager en Sæk over Fröjfakses Hoved475 og styrter den i Aaen; thi 
„det vil nu ogsaa være billigt, at den tager imod ham, som ejer 
ham“. De 12 Hopper, der ledsager Fröjfakse, har Hyrden Lov at 
ride paa, men ellers har de tilsyneladende ogsaa været forskaanet 
for Arbejde i Ravnkels Tid; i hvert Fald siger Torgeir, en af Ravn
kels Banemænd: „Disse Hopper synes mig at kunne gøre Nytte for 
Gaarden; det er mit Raad, at de arbejde saa meget, som de formaa 
til Gavn for Folk, indtil de ikke kunde leve længere for Alderdoms 
Skyld“470. Fröjfakse viser sin dæmoniske Natur ved at løbe hjem til 
Gaarden og vrinske foran Døren for at angive sin Rytter477.

Ogsaa Fakse Brand havde en Hest, som kaldtes Fröjfakse. Den 
havde broget Man. „Han bar megen Omhu for denne Hest og holdt 
meget af den; man kunde trygt bruge den til baade Kamp og ellers. 
Man troede, at Brand dyrkede (havde Tro paa, tilbad) Fakse.“ Da 
Brand sammen med sine Venner skulde møde til Holmgang, havde 
Turid ved Trolddom fremkaldt et forrygende Snevejr, men Brand 
spændte Fakse for en Slæde „og mente, at de to nok skulde finde 
Vejen sammen“478.

Det kan diskuteres, hvorvidt denne Hest fuldstændig kan sidestilles 
med Ravnkels Fröjfakse. At den har været brugt til „vigs ok annars“, 
f. Eks. spændt for Slæde, viser, at den ikke afholdes fra Arbejde, 
som gudeviede Heste ellers bliver479, og „hefdi atrunad a Faxa“ 
behøver strengt taget kun at betyde „havde Tiltro eller Tillid til Fakse“.

4’s Formentlig fordi man tror, at Fröjfakse foruden andre overnaturlige Kræfter har 
„onde Øjne“ (Kråkstrøm: Magiska bruk och forestälningar. Folk, og etn. stud. Ill, 
Helsingfors 1922, S. 139). Forøvrigt er det den Dag i Dag almindelig Siagteskik at 
binde en Sæk over Hestens Hoved for at lette Drabet, enten det sker ved Slag eller 
Skydning, og Klædet kan være lagf over Fröjfakses Hoved for lettere at kunne skubbe 
den ud over Skrænten (C. C. M.). — Hrafnkel Freysgodes Saga. Udg. af det nord. 
Lit. Samf., Kbhvn. 1847. — «7 Maurer: Die Bekehrung, II, S. 47. — 478 Fortælling 
om Vatnsdølerne, Kap. 34. Finn. Jonssons Overs, i „Islændernes Færd ude og hjemme“. 
4. Udg. — «» Smign. E. Dagobert Schönfeld: Der isländische Bauernhof, Strassb, 
1902, S. 164,
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Ordene „man troede“ siger egentlig mere. De siger, at Folkesnakken 
gaar, der bliver maaske ikke talt højt om Brands Forhold til Fakse, 
det er „en offentlig Hemmelighed“, som dog medfører, at Naboerne 
opkalder Bonden efter hans Hest og omtaler ham som Faksebrand. 
Navnet Freyfakse maa ogsaa her betyde, at Hesten var Bindeled 
mellem Guden og dens jordiske Ejer.

Ogsaa i det norske Moderland vies Heste til Frey. Kong Olaf møder 
saadanne Heste og rider paa en af dem det sidste Stykke op til 
Trøndernes Hov for med egen Haand at ødelægge deres Gudebillede 
af Frey480. Ved at ride paa Hesten viser Kongen formentlig sin Ring
agt for de gudeviede Dyr.

At der ved Kultstederne holdes Heste, som er viet til Guderne og 
derfor ikke maa bruges til Arbejde, bekræftes af Tacitus: „Derimod 
er det en ejendommelig Skik hos det (germanske Folk) ogsaa at 
lempe sin Færd efter Forudsigelser og Advarsler fra Heste. Paa fælles 
Bekostning holdes der i de oven omtalte Lunde og Smaaskove saa
danne Heste, som er snehvide og ikke fornedrede med noget Ar
bejde i Menneskers Tjeneste (nullo mortali opere contacti); de spændes 
for den hellige Vogn og ledsages saa af en Præst og Kongen eller 
en Samfundshøvding, som lægger Mærke til deres Vrinsken og Snøften; 
og der er intet Varsel, der finder større Tiltro ikke blot hos Almuen, 
men hos de fornemme, hos Præsterne; thi i sig selv ser de Guder
nes Tjenere, men i de hellige Heste deres fortrolige Medvidere“481.

Da'der efter Kristendommens Indførelse skal gives Bestemmelse 
om, hvad der er Fromhed, og hvad der er Trolddom, kommer Loven 
til at lyde: Mand skal tro paa een Gud og paa hans hellige Mænd, 
og ej blote hedenske Vætter. Det er at blote hedenske Vætter, naar 
man signer sit Kvæg til andre end Gud eller hans hellige Mænd482.

Foruden disse af Mennesker gudeviede Dyr kan Guddomsmagterne

480 Flateyjarbék, Christ. 1860, Bd. I, S. 401: „En er hann kom a land, pa sa hans 
menn stodhross nokkur vid ueginn er peir sögdu at Freyr ætti. Konnungr stæig a 
bak hestinum ok let taka hrossin ok ridu peir nu fram til hofsins“. — 1x1 Tacitus: 
Germania, cap. 10. - De slaviske Vender paa Rügen dyrkede Guden Svantevit, i hvis 
Tempel der henstod en hvid Hest, som kun maatte rides af Præsten. Ved Krigs
udbrud tages der Varsel af den (Saxo, 14. Bog). - Hos Brakskierne i Sibirien indvier 
Præsterne Heste, som derefter ikke maa rides eller arbejde. Naar Ejeren af en viet 
Hest dør, slagtes den, Knoglerne lægges paa Graven, men Kødet spises af Præsterne 
(Krünitz: Oekonom. Encyklopädie, Bd. 110, Berlin 1808). - Den indiske Offerhest 
strejfer frit omkring 1 Aar (Johansson: Dhisana), og Bjergtscheremissernes bedste 
Offer til Himmelguden er en hvid, endnu ikke til Arbejde anvendt Plag (U. Holm
berg: Die Religion der Tscheremissen, S. 64). — 482 V. Grønbech: Religionsskifte1 

Norden.



88 C. C. MATTHIESSEN

aabenbart selv udvælge Dyr blandt Besætningen, som har deres 
særlige Bevaagenhed. Endnu i forrige Aarhundrede hævder en is
landsk Bonde, at den lykkebringende Virkning hos visse Husdyr skyl
des Forbindelse med Alferne.483 Maaske skal det förstaas saaledes, 
at de stammer fra Alfernes Krealurer, ligesom de fornemste Kreatur
stammer paa Island menes at nedstamme fra Søkøer.484 Paa Gaarden 
Rike i Norge havde de en Huldrehest, der var „klog som et Men
neske og vis“, saa den forstod at skærme Gaardens Stod mod Sne
vejr og Ulve.

Billeddyrkelse.
Paa Kultredskaber som Rageknive og Guldkar er Skaftet eller Han

ken ofte formet som et Hestehoved.480 I det hele taget er Hesten et 
yndet Motiv paa Bronzealderens og Jernalderens Smykker, Spænder 
og Brakteater487, og man har fundet smaa Hestefigurer, der ofte er 
forsynet med Øjer, saa de kan bæres i Baand.488 Hvornaar de kan 
betegnes som mere end Pryd- eller Kunstgenstande, er selvfølgelig 
vanskeligt at sige, men da de undertiden bærer Runeindskrifter af 
magisk Indhold, er der ingen Tvivl om, at de har været baaret som 
Amuletter (d. v. s. fysiske Genstande, som i sig bærer en aandelig 
Kraft, der virker paa Omgivelserne).

Især i de Egne af Norge, hvor indtil nyeste Tid næsten hver Gaard 
havde sit Afgudsbillede af Træ489, fandtes ofte Metalheste, der var Gen
stand for Dyrkelse. Paa Gaarden Rike i Valle (Sætesdalen) var en Kob
berhest, som Gaardens Lykke troedes knyttet til. Da en Ejer solgte den, 
gav Armod sig til at drage ind paa Gaarden.490 — Paa Gaarden Rau
land i Vinge Præstegæld fandtes en lille, massiv Hest af Metal, henved 
6 Tommer lang. Denne Hest ansaas for en Helligdom og sendtes 
rundt i Bygden for at hjælpe de syge. Man skrabede Fliser af Me
tallet paa Hestens Hals og tog ind som Helsebod.491 — En Metalhest 
(Vægtlod fra Middelalderen) blev paa Gaarden Myre i Ringebu (Op
land) brugt til at kurere Dyr, idet Hesten hængtes i en Snor ind 
mod det syge Lem.492 En Bondekone i Sollefteå blev helt utrøstelig

183 Rolf Arpi: Till grågås, Uppsalastudier 1892. — «4 Heurgren: Husdjuren, S. 7. — 
485 Olrik: N. G., S. 290. — 338 Gjessing: Hesten, S. 15. — w Smign. Gjessing: He
sten, S. 23, ff. og 47, ff. — 438 N. Bruzelius: Svenska fornlemningar, 11, S. 114. — 
483 Olrik: N. G., S. 202-6. — 490 Samme, S. 211. — «t Samme, S. 213; smign. 
Reichborn-Kjennerud i Maal og Minne, 1921, S. 16. — «2 Magnus Olsen: Norges 
Indskrifter med de ældre Runer, III, S. 214, Note.
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og tilbød sin bedste Ko for at faa tilbage hendes „allt ont botande 
metallhäst“, som man havde frataget hende.493

Foranstaaende har forhaabentlig givet et sandfærdigt Billede af 
den fremtrædende Rolle, Hesten har spillet i nordisk Myte og Kult, 
den direkte Aarsag til Kirkens Forbud mod Hestekødspisning. Og 
hermed er Bolden givet op til den Kollega, der vil berette om Heste
kødets Genkomst paa Menukortet som almindelig dansk Hestebøf 
eller som „le gäteau veterinaire a la Ducroix“.494

Kan Artiklen tillige yde et Bidrag til Følelsen af nordisk Sam
hørighed er Arbejdsmaalet naaet.

493 Heurgren: Husdjuren, S. 4 1 3. — 494 En af de 20 Anretninger ved en stor Menu 
i London, arrangeret af Paris hippofagiske Selskab (Jähns: Ross, S. 191).

Artiklens Billedstof er laant fra: Johs. Brøndsted: Danmarks Oldtid (Fig. 1, 2), 
G. Gjessing: Hesten i nordisk Kunst og Kultus (Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13), Nils 
Lid: Joleband (Fig. 8, 10) og Gustaf Närström: Forna dagars Sverige (Fig. 11).



Om Hestekødsspisning.
AF OVERDYRLÆOE FREDERIK ELVINGE, SKIVE.

esten har været tæmmet tidlig, saa tidlig, at Historien ikke 
meddeler noge om hverken Tidspunkt eller Sted; men man 

véd, at den ikke var mellem de første Husdyr, Mennesket vandt. De 
første sikre Vidnesbyrd om tæmmede Heste har vi fra Bronzealderen. 

Om Hestens første Optræden i Danmark véd vi meget lidt. Den 
har næppe levet her i vild Tilstand, men er sandsynligvis først ind
ført en Tid efter, at de først indvandrede Nybyggere har slaaet sig 
ned ved den jydske Halvøs Østkyst. Hos disse Stenalderfolk optræder 
forskellige Husdyr og muligvis ogsaa Hesten; men for dennes Ved
kommende er det dog ikke sikkert bevist. Derimod er det afgjort, 
at Hesten i Bronzealderen har været benyttet som Træk- og Ridedyr 
i de skandinaviske Lande. Meddelelser om Hesteholdet paa Island 
gør det sandsynligt, at Hesten inden Jernalderens Slutning var et 
højt værdsat Husdyr i hele Norden.

Med Hestens Placering som Husdyr kan man vente, at dens Kød 
vil blive anvendt som Fødemiddel, hvad da ogsaa sker, og Hestekød 
bliver i Oldtiden en yndet Spise. Heste, bestemt til at slagtes, blev 
fedede paa de bedste Græsgange som andet Slagtekvæg.

Som Offerdyr blev Hesten almindelig anvendt i hele Skandinavien. 
Den blev medgivet den døde som Ride- eller Kørehest til Fortsættelse 
af Rejsen til Valhal. Undertiden blev kun Dele, især Lemmerne, af 
Hesten nedlagt i Graven. Resten blev nok spist ved et Offermaaltid. 
Et lignende Forhold kender vi fra Grækenland. Homer beretter saa- 
ledes om sine Helte, at de ved Ofringerne ved Hekatomberne skar det 
skære Kød af Offerdyrene og spiste det selv, medens Guderne maatte
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nøjes med Knoglerne og det øvrige; dog blev Offeret smurt godt ind 
ind i Fedt for at tage sig bedre ud i Gudernes^ Øjne. Offergaverne, 
man frembar for at formilde Guderne eller for at opnaa deres Gunst, 
var af højst forskellig Art; men mest stammede de fra Markens 
Frembringelser eller Kvæg.

Fra Norge fortæller Snorre Sturlesøn, at ved Ofringerne i Trønde
lag blev der slagtet saavel Kvæg som Heste, og Kødet kogtes til 
Spise for de tilstedeværende. Ved en Offerfest paa Möre vilde Almuen 
tvinge Hakon Adelsteen til at spise Hestekød, hvad der kan tyde paa, 
at det var nødvendigt at smage paa Offerkødet for at tage Del i 
Festen.

Om Svenskerne véd vi, at de holdt længere ved Hedenskabet, hvor
for Hesteofringer og Hestekødsspisning holdt sig længere i Sverige. 
Endnu mod Slutningen af det 11. Aarhundrede afsatte Svenskerne 
deres Konge, Inge Stenkellssøn, fordi han vilde indføre Kristen
dommen.

I Danmark ofredes Heste ved Festerne, der holdtes til Odins Ære, 
og fra Middelalderen findes Beretninger om, at Danskerne ofrede 
Heste ved Julefesten.

Islænderne, som var norske Kolonister, bragte Moderlandets Guds
dyrkelse med til deres nye Land og dermed ogsaa Hesteofringerne.

Schönfeld1 beretter om Hesteofringerne og dertil tilsluttende 
Maaltider med Hestekødsspisning i Island, Norge og Sverige, og tæn
ker sig Offerscenen saadan:

Offerhesten blev slagtet i Templet foran Fødderne af Gudebille
derne. Blodet opsamledes i en Offerkedel, og efter at Blodet var 
stænket paa Gudebilleder, Templets Søjler, Offermenigheden o. s. v., 
blev de ædlere Dele af den slagtede Hest som Lever, Hjerte og 
Tunge givet til Guderne. Hovedet og Huden blev ophængt i Nærhe
den af Templet som Indvielsesgave, medens Kødet, Fedtet og Suppen 
blev delt mellem de tilstedeværende. Ved Maaltidet blev der tillige 
drukket Skaaler for Guderne.

❖

Hestekødsspisningen blev paa denne Maade inderligt knyttet til 
de hedenske Offerfester, og da Kristendommen skulde indføres, 
maatte man samtidig udrydde de gamle hendenske Skikke; men det 
kneb stærkt med at faa afskaffet Ofringerne, og for at faa Ram 
paa dem greb Kirken da til at udstede Forbud mod Spisning af Heste-

1 Quellen u. Forschungen, Strassburg 1902,
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kød. Forbudet var altsaa en Foranstaltning af ren religiøs Natur, 
sanitære Grunde var helt udelukkede. I Begyndelsen af det 8. Aar- 
hundrede anordnede Pave Gregor III Forbud mod Nydelsen af Heste
kød med den officielle Begrundelse, at Hestekød forurenede Blodet 
og gav Spedalskhed.

Ved Kristendommens Indførelse i Danmark udstedte Gejstligheden 
her ogsaa Forbud mod at spise Hestekød for at komme Hedenskabet 
til Livs, og der fastsattes Bøder for Overtrædelse af Forbudet. Bøden 
bestod i, at der betaltes 3 Mark til Bispen, samt at Overtræderen 
skulde staa offentlig Skrifte. Dette Forbud holdt sig til Reforma
tionens Indførelse.

I Island udstedtes ogsaa Forbud mod Hestekød, da Kristendom
men blev indført, men det lykkedes at udskyde Forbudet nogen Tid, 
da Modstanderne mod Kristendommen ivrede imod det og gjorde 
gældende, at det ingen Nytte var til at forbyde den Spise, der var 
almindelig i den islandske Husholdning, en Spise, som havde givet 
Folket saa stor Kraft. Senere blev Forbudet haandhævet, og det 
ophævedes ikke ved Reformationens Indførelse som i Danmark, selv 
om Island ofte helt var afskaaret fra Omverdenen og tit var truet 
af Hungersnød. Saa sent som i Aaret 1776 optraadte den islandske 
Gejstlighed mod Hestekødsspisning, skønt der var Hungersnød i 
Landet. De Mennesker, der havde spist Hestekød, blev nægtet at 
komme til Alters, med mindre de først stod Skrifte.

Af de Love, der forbød Hestekødsspisning, kendes1:

1) Hakon Adelsteens Gulethingslov, som bestemmer, at den, som 
spiser Hestekød, skal bøde 3 Mark til Bispen og gaa til Skrifte.

2) Den vigenske Kirkeret, givet i det 12. Aarhundrede, bestemmer, 
at den, som spiser Hund, Kat eller Hest uden for Nødstilfælde, 
skal have forbrudt Gods, Fred, faste Ejendomme og Løsøre og 
rejse til hedenske Lande.

3) Den saakaldte Codex Tunsbergensis skelner ogsaa mellem Nøds
tilfælde og ikke Nødstilfælde. I første Tilfælde kunde Brøden 
afsones med Almisser, i sidste skulde der straffes med Lands
forvisning og Godsets Fortabelse.

4) Den ældre islandske Kirkeret, givet 1122, forbyder at spise 
Hestekød under Straf af den mindre Landsforvisning og bestem
mer tillige, at hvis et Svin kommer til at æde Hestekød, skal det

1 Werlauff: Vidensk. Selsk. Skr. 1806, S. 164,
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suites i 3 Maaneder og fedes i andre 3 Maaneder, før det maa 
slagtes.

5) Den nye islandske Kirkeret, givet 1275—77, gentager den ældre 
Kirkerets Forbud under Straf af at bøde 3 Mark til Bispen og 
staa Skrifte.

Fordommen mod Hestekødsspisning.
Dette at spise Hestekød blev nu i Norden anset for at være et 

Tegn paa, at man ikke var Kristen. Hestekød blev nu kun Spise 
for Trolde, Hekse og Jættekvinder, og det endte med, at den ellers 
saa yndede Spise blev foragtet. Der indfandt sig en Aversion mod 
Hestekød, en Aversion, der holdt sig uforandret gennem lange Tider, 
og som gik i Arv fra Slægtled til Slægtled.

I Sverige herskede der saa sent som i Midten af forrige Aarhun- 
drede stadig en Fordom mod alt, hvad der havde med Hesteslagtning 
at gøre. Dette Arbejde tilfaldt Natmanden, som man endog var 
bange for at komme i Berøring med. Han maatte ikke spise ved 
samme Bord eller bruge samme Spisegrejer som »hæderlige Folk«. 
Hvis nogen Hesteejer fik det Rygte paa sig, at han, naturligvis i 
Smug, havde trukket Huden af en Hest, straffedes han med at 
komme i Miskredit, og han tillagdes Øgenavne, som tydede paa Nat
mandens Arbejde, f. Eks. Nattick, flåbuse o. s. v. Fejredes der Bryl
lup hos en saadan Mand, kunde man vente, at Hestekranier eller 
andre Dele af Hesteskeletter fandtes opslaaet paa hans Port paa 
Bryllupsdagens Morgen.

At anvende nogen Del af en slagtet Hest til Menneskeføde kunde 
der ikke være Tale om; ikke engang til Føde for Høns, Hunde eller 
Svin blev det brugt.

Fra Norge fortæller J. Bugge i sine Optegnelser fra Ornes i Sogn1: 
Hestekød vilde ingen af de gamle spise, og saaledes er det endnu den 
Dag i Dag. Hvis en Hest bliver skudt, fordi den er for gammel eller 
er kommet til Skade, saa bliver Huden trukket af og Kroppen gravet 
ned. De, som spiser Hestekød, faar Øgenavne, f. Eks. »ei aordøla: 
Mara-Guri og ein lustring: Maradølen«.

I Finland har hersket lignende Meninger om Hestekød. Den, som 
spiste dette, blev afskyet og betragtet med Væmmelse. Fra Pielis- 
järvi fortælles det dog, at Hestekød er blevet brugt som Føde i Hun- 
gersaar.

1 N. F. S. 1908, S. 138, cit. e. N. Lid.
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Fra Færøerne har S. av Skardid oplyst: Endnu i vore Dage er paa 
Færøerne vistnok faa Mennesker, der vil spise Hestekød. Der har 
lige ind i Nutiden levet den overtroiske Forestilling hos Befolkningen, 
at den, der spiste Hestekød, vilde faa en Ulykke af det. Enten vilde 
han blive atari (d. e. en Person, som det ikke er muligt at mætte, 
Grovæder), eller ogsaa vilde han faa en rød Næse; han kunde ogsaa 
blive mærket af begge disse Lyder.

Fra Island fortæller Olaf sen og Povelsen 1772 i »Rejse igjennem 
Island« 2, S. 701:

»I de sidste Aaringer døde den største Deel af Nordlandets Heste, 
da de ikke alene styrtede af Hunger, men de fattige bleve og nødt 
til at slagte dem til Spise. Dette skeede ogsaa* paa flere Steder i 
Landet, og foraarsagede overalt Eftertanke iblandt Folk, især hos 
Gejstligheden.«

I Danmark gjaldt lignende Forestillinger om Hestekød; man 
afskyede dette Kød og i det hele taget alt, hvad der havde med døde 
Heste at gøre. Dette Arbejde maatte Rakkerne tage sig af. Naar 
Rakkerne i forrige Tider tilkaldtes til en Gaard for at tage Skindet 
af en Hest eller et andet Husdyr, mødte de mandsstærke op. Skindet 
fik Ejeren, mens Natmændene tog Resten med sig. Folk saa paa al 
den dejlige Spise, der paa denne Maade gik tabt, og som Rakkerne 
levede højt paa, hvorfor nogle enkelte vovede sig til at smage paa 
Varerne og fandt, at Kødet smagte godt. Men det var jo klart, at 
hvis de selv skulde have Kødet, maatte de ogsaa selv flaa Dyret, 
hvad saa skete i al Hemmelighed ved Nattetid. Hyppigt blev det dog 
opdaget, og saa blev der digtet Nidviser om de skyldige.

En saadan Vise er husket af Maren Christensdatter-, født i 1792. 
Heri hedder det:

En Embedsmand kom spadserende frem, 
han sagde, han vilde saa nødig 
sin Krop og sin’ Klæder besmøre saa slem, 
for Hesten den vilde vist bløde.
Men greb han da fat, og han sagde høt: 
„Min Del vil jeg have af Ister og Fjedt, 
min Kone og Børn skal det have, 
naar de,deres Mad skal tillave."

Det var Sognefogden i Haasum (Landsby i Salling), der her blev

1 cit. e. N. Lid.
2 Historisk Aarbog for Skive og Omegn, 1915.
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sunget om. I en anden sallingsk Landsby var det ogsaa galt; i en 
Vise herom lyder det:

Gjørne(?) han kom med sit oprinket Ærm,
Fjolen den klingrer, 
og han rev ud baade Ister og Tærm 
med Stik og Staa, med Bag og Flaa, 
hold haardt i Hov, 
for nu er Mesteren kommen.

Naar der skulde flaas en Hest, blev der ofte taget den Forsigtig- 
hedsregel, at alle i Huset, selv den lille i Vuggen, maatte røre ved 
Huden, for at ingen bagefter kunde bebrejde en anden noget.

Fra Salling fortælles om, hvorledes en Rakker engang skulde slagte 
en Hest. Den blev trukket uden for Gaarden, hvorefter Rakkeren 
stillede sig op i nogen Afstand fra Dyret, tog Tilløb og jog en lang 
Kniv ind i Dyrets Bringe, saa BZodet stod ud fra den i Arms Tyk
kelse, og Hesten var død med det samme.

Saa let gik det nu ikke altid for Rakkeren med at faa Hesten 
aflivet. Ved Løgsted stak en Rakker engang en Hest, som løb med 
Kniven i Brystet en halv Fjerdingvej ad Vejen mod Ranum, før 
den faldt.

Bringestikningen har været* anvendt ogsaa i Finland og Sverige, 
derimod vist ikke i Norge. Her bandt man et Stykke for Dyrets 
Øjne, hvorefter det blev slaaet for Panden.

Ogsaa i Norge og Sverige fandtes der Nidviser om Rakkeren, saa- 
ledes Truls-Visen, som maaske egentlig er norsk. I en skaansk 
Variant lyder det:

Se’n Truls sig gånger öfver et kärr, 
der låg tre rackare og flådde en märr. 
„Flå bra!" sa’ Truls med bågen.

Den ene han flådde, den andre han stack, 
den tredie han låg vid rumpan og drack. 
„ Drick ut!" sa’ Truls med bågen.

De två nu uppat skogen löp, 
den tredie in uti märren kröp. 
„Kass in!" sa’ Truls med bågen.

Se Truls var så gemener dräng, 
tog nål og tråd sydde dörren igen. 
„Sitt du der!" sa’ Truls med bågen.
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Grunden til Fordommen mod Hestekød var, som det vil ses, 
opstaaet som Følge af Kirkens Kamp mod Hedenskabet, men der 
findes ogsaa andre Forklaringer, der er grundlagt paa, at Djævelen 
skulde have haft noget at gøre med Hestens Skabelse.

I Norge findes den Mening, at Kastanjerne paa Hestens Forben 
er Mærker herfra. De har da ogsaa Navne, der tyder derhen, som 
»Styggemannsklyse«, »Fansklyse«, »Fanssputt«, »Tykjesputt«, »Fan- 
sauge«, »Trollklyse«.

Fra Danmark har man kendt en Paastand om, at Hesten var mær
ket af Djævelen, hvorfor Kødet holdtes for uspiseligt; eller som det 
hedder: Fordi Fanden har kludret ved Hesten, efter at den var 
skabt, er dens Kød uspiseligt. En anden Paastand er: Paa den tørre 
Knop paa Hestens Bagben har Fanden sat sin Finger, derfor er 
Hestekød uspiseligt. I »Danske Skjæmtesagn« læses: Hestekød er 
urent; thi Hesten aad Høet fra Jesusbarnet.

Propaganda for Hestekødsspisning.
Men der kom igen Tider, hvor der skabtes Interesse for Hestekødet 

som Næringsmiddel. Kvægpestens Hærgen i Danmark havde frem
kaldt Mangel paa Kød, og i Slutningen af det 18. og Begyndelsen af 
det 19. Aarhundrede iværksattes fra Myndighedernes Side store 
Bestræbelser for at faa Folk til at spise Hestekød, og her gik Vete
rinærskolen i Spidsen ikke alene i Tale, men ogsaa ved det gode 
Eksempel. Man forsøgte at faa Folk til at spise Kødet af Heste, der 
var slaaet ned paa Grund af Alder eller Benskade.

Den første Forfatter, der gik i Gang med at agitere for Hestekøds
spisning, var Assessor C. G. Rafn, der bl. a. i sin »Naturhistorie for 
hver Mand«, som udkom i Aaret 1805, beretter om, at der paa Vete
rinærskolen spistes henved 50 Heste aarlig. Omtrent samtidig holdt 
Overbibliotekar, Conferentsraad E. C. Werlauff i Videnskabernes 
Selskab et Foredrag om Hestekødets Brug. Foredraget blev meddelt 
i Selskabets Skrifter i 1806.

Det voldte Regeringen stort Besvær at faa Folk til at spise Heste
kød, hvorfor den udstedte mange Befalinger og Resolutioner, af 
hvilke den første kom i Aaret 1808. Dette var den første Bestem
melse, der paakaldte Dyrlægens Kontrol med Kød, og den gjaldt kun 
Hestekød. Resolutionen lød:

»At der paa et afsides Sted paa Christianshavn eller paa en 
anden, ligesaa beqvem, Plads maa anlægges et eller flere privile
gerede Hesteslagterier, og at de, som dertil meddeles Privilegium
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gjennem Cancelliet, skulle nyde samme Rettigheder som andre 
Landslagtere, men derhos staae under umiddelbart Tilsyn af 
Professor Viborg, eller hvem han dertil paa sine Vegne commit- 
terer, hvorved følgende nærmere Bestemmelser bliver at iagt
tage:

a) at ingen Hest slagtes, eller Kjødet deraf udsælges til Fødemid
del, med mindre den iforvejen er synet af Professor Viborg, eller 
hvem han dertil paa sine Vegne committer er, og ved dette Efter
syn befundet sund, samt i saa Henseende brændt paa alle 4 
Hove med et Kærke: Kan spises;

b) at de saaledes mærkede Hove ikke aftages, men blive siddende 
ved de slagtede Fjerdinger til Efterretning for Kjøberne;

c) at de Boder, hvor saadant Hestekjød falholdes, betegnes med 
den Indskrift: Udsalg af sundt Hestekjød;

d) at intet Hestekjød maa nedsaltes uden i Overværelse af en Dyr
læge, som af Professor Viborg dertil committeres, og skal de 
Tønder, hvori saadant Hestekjød nedlægges, brændes med det 
Mærke: sundt Hestekjød, samt Slagterens og Dyrlægens Navn 
vedtegnes;

e) at Taxten for ferskt Hestekjød indtil videre ikke maa over
skride 3 sz dansk for Pundet!«

Dette, at Folk skulde til at spise Hestekød, vakte aabenbart en 
Del Opsigt og Interesse, hvad Avisartikler fra den Tid vidner om.

Det hedder saaledes i en Artikel fra 18081 :
Endelig begyndte igaar i Kbhvn., efter saa megen Pennefægtning 

om Hestens Spiselighed og Uspiselighed, et af Hs. Maj. selv bifaldet 
og begunstiget offentligt Udsalg af Hestekjød i Dronningens-Gade 
paa Kristianshavn. Af tre slagtede Heste, vare allerede to hele 
Kroppe udhugne og solgte inden Middag. — Man siger, at nogle 
af Stadens offentlige Kokke studere paa at udfinde Retter, hvori 
dette Slags Kjød vilde blive meest smageligt, og maaske lækrere end 
noget andet.

For at sikre det Offentlige, at der i det priviligerede Hesteslagte- 
rie paa Kristianshavn ej skal udsælges andet Kjød end af sunde 
Heste, er det allernaadigst befalet... (her følger saa Ordlyden af 
ovenstaaende Resolution).

Men allerede før dette Tidspunkt har der nok været Røre om

1 Viborg Samler % o 1808.
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Hestekødsspisning, hvad fremgaar af en Avisartikel1 fra 1804, hvori 
der staar:

14 Medlemmer af det kongelige Medicinske Selskab i Kjøbenhavn 
have i Venne-Samqvem spiist flere forskjellige tillavede Retter af 
Hestekjød. De, som ikke i Forvejen vare underrettede derom, antog 
det for Oxekjød. Resultatet af alle Meningerne var: at Hestekjød 
tillavet saavel i Form som Beef steg, som Beuf å la Mode og Oxesteg, 
gav en god behagelig Spise. De, som havde havt Lejlighed til oftere 
at spise Retter af Hestekjød, gjorde den Anmærkning, at jo mere 
det behandles som Vildt, jo længere det hænger (naturligvis uden at 
fordærves) desto finere, mørere og behageligere smager det.

I Viborg Samler af 4de April 1808 findes en anden Artikel om en 
Selskabelighed med Hestekødsspisning:

Viborg 4de April. Nu har man og her spiist Hestesteeg. Et Sel
skab af 24 Personer i Bendixens Klub prøvede det i Aftes og fandt, 
at det smagte got. Men Steegen var og af en til 140 Rdl. vurderet 
Hest.

Aaret efter det første Hesteslagteris Oprettelse gaves i Aviserne2 
Meddelelse om Slagteriets Virksomhed:

Af den i Hovedstaden Kongelig priviligerede Hesteslagter Johan 
Hansen er, fra 24. Oktb. forrige Aar til samme Dato dette Aar, slag
tet og udsolgt 235 Heste, efter at de vare paa den Kongelige Veteri
nærskole paabrændt Mærker »kan spises«; og saaledes fortsættes nu 
fremdeles fra Mandagen d. 30. Oktober førstkommende Udsalget af 
spis oligt Hestekjød, i Dronningensgade paa Kristianshavn 267.

I en senere Artikel nævnes, at for Undersøgelsen paa Veterinær
skolen betaltes 1 Rdl. pr. Dyr.

Der var altsaa Folk, der ikke var bange for at gaa i Lag med 
Hestekødet. Propagandaen for det hjalp, og af Avisartiklerne ser det 
ud til, at man i visse Kredse ligefrem kappedes om at kunne give 
Meddelelser om Selskaber eller Spisninger, hvor der var blevet ser
veret Hestekød. Men at det ikke gik helt saa glat, som Myndighe
derne ønskede, ses af de Bestræbelser, der stadig iværksattes for at 
animere Folk dertil.

Erik Viborg var en stor Forkæmper for dette Køds Anvendelse 
som Fødemiddel. I Aaret 1809 udgav han efter det Kgl. danske Can- 
cellis Befaling en Pjece »Om Hestekjøds Spiisning«, som især var 
skrevet for Norge.

1 Viborg Samler % 1804.
2 Viborg Samler 1809.
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Heri fortæller han først, hvorledes Hestekødet engang var Nord
boernes kæreste Føde, og var et helligt Slagtoffer til de høje Guder 
indtil Kristendommens Indførelse, og at det krævede megen Selv
fornægtelse hos de første Kristne i Norden at sige Farvel til denne 
Spis3.-I Norge holdt det meget haardt med at afskaffe Hestekøds
spisningen, og det var først Kong Olaf den Hellige, der fik nogen
lunde Bugt med denne gamle Skik; men efterhaanden som Tiden 
gik, og jo dybere den kristne Lære slog Rod, desto mere glemtes 
Hestekødets Velsmag.

Viborg peger i sin Artikel paa, hvorledes vi ler af Jøderne, der 
ikke vil spise Flæsk og Svinekød, og hvordan vi gotter os over 
Jyderne, naar de faar Væmmelse ved at se Kalvekød, »men«, siger 
han, »vi burde hellere gribe i vor egen Barm og i det mindste smile 
af os selv, naar vi ækles ved Hestekød, som er langt sundere Spise 
end Flæsk og stammer fra et langt renligere Dyr end Svinet.«

Fordommen mod Hestekød blev besmykket med, at den er blevet 
indprentet af kloge politiske Grunde. Det paastaas saaledes: »Blev 
det Brug igjen at spise Hesten, saa vilde vi snart komme til at savne 
dette for Agerdyrkningen, Fædrelandet Forsvar, og for saa mange 
Nødvendigheder og Forlystelser i det borgerlige Liv uundværlige 
Huusdyr, og inden føje Tid fik vi ikke en Hest at see i Landet.«

Viborg gendriver disse Paastande ved at drage Sammenligning 
mellem Hesten og de øvrige Husdyr. »Disse bliver opdrættet og 
spist, men aldrig har der været Mangel paa dem. En brugelig Hest 
vil heller ingen finde paa at slagte, lige saa lidt som Studen i Pløje- 
tiden eller en Ko, der nylig har kæl vet og malker godt.«

Forkæmperne mod Hestekødsspisning paastaar tillige, at hvis 
Hesten blev anvendt til Slagtning, vilde den blive alt for kostbar for 
den, der skulde købe den til Arbejdsbrug, og de siger endvidere: 
»Saafremt Hestek jødet ikke skulde stige til en overdreven Priis, 
maatte det kun blive gamle, magre og udslæbte Heste, man fik at 
spise, og deres Kjød vilde være sejgt og haardt, om ikke uspiseligt.«

Hertil svarer Viborg: Det vil ej kunne nægtes, at gamle lydefri 
Heste, naar Hestekjød blev Menneskeføde, vilde stige i Priis, efterdi 
de kunde udgjøres til en højere Pengesum paa Slagterbænken, end de 
nu udbringes til ved grusomt at slide disse ulykkelige Dyr op, saa- 
længe til de udslæbte styrte under det sidste Svøbeslag. Ogsaa vil 
den arbejdsføre Hest blive noget dyrere, da Sælgeren altid vil tage 
i Betragtning, hvad der ved Slagtning kan gjøres ud af Kroppen. 
Men alt dette taler mere for end imod Oprettelsen af Hesteslagte
rier... og senere: at Kjød af gamle Køer og Gedebukke ikke heller
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er mørt eller altid fedt, og spises dog uden Betænkning. Hvor magert 
og gammelt endog Hestekjødet maatte være, saa vil det dog altid 
give en kraftig og velsmagende Suppe; ja, Kjødet selv, skjønt sejgt, 
vilde være en nærende Føde, og altid mere tyggeligt end Sener af 
Oxens Been og dens Mule, som den Fattige ofte spiser af Mangel 
paa Kjød.

Man paastaar ydermere: at hvis Hesteslagtning blev indført, 
maatte man befrygte at faae usundt og fordærvet Kjød at spise, 
der vilde være skadeligt for Menneskets Sundhed. »Denne Frygt«, 
siger Viborg, »er ugrundet og har ingen anden Støtte end en aaben- 
bar partisk Fordom imod Hestekjøds Spiisning. Hesten er i alle 
Henseender et ligesaa sundt Dyr, som Oxen eller noget af vore andre 
Huusdyr, og dens Kjød ikke mere end disses underkastet at blive 
fordærvet af Sygdomme. De samme Foranstaltninger, som ere trufne 
for at sikre Almeenheden for Salg af usundt Oxekjød, kunne ogsaa 
befales med Hensyn paa Hestekjødet«... »alt Kjød er uden Skade 
spiseligt, som ikke er brandigt, eller har en raadden Luft, og som 
ikke er taget af Dyr, der ere bievne syge af galne Hundes Bid. Enhver 
Huusfader vil af sig selv sørge for, at hans Huus bliver forsynet med 
sundt Hestekjød; og ethvert Steds Politiemester vil let kunne 
betrygge Indbyggerne mod Salg af usundt Kjød i de offentlige Heste
slagterier. Dette kan især skee ved følgende Befalinger:

1) At ingen Hest maa slagtes til Spiisning for Mennesker, førend 
den af en Dyrlæge eller anden Sagkyndig er synet og befunden 
fri for enhver Sygdom, der kunde gjøre dens Kjød brandigt, 
eller lade befrygte, at den var befængt af Vandskræksgiften.

2) At enhver Hest, der ved Besigtelse findes i den Tilstand, at den 
uden Betænkning kan slagtes, forsynes paa alle fire Hover med 
det brændte Mærke: »Kan spises«.

3) At de brændte Hover skulle blive hængende ved Hestefjerdin
gerne i Slagterboderne til Betryggelse for enhver Kjøber.

4) At intet Hestekjød maa nedsaltes til Salg uden i Overværelse af 
en Dyrlæge eller anden Sagkyndig, som kan bevidne, at Kjødet 
var af en synet og som ovenfor anført mærket Hest. Paa Tøn
den, hvori Kjødet nedsaltes, maa til Kjøbernes Sikkerhed lige
ledes indebrændes det Mærke: »Kan spises«, tilligemed Slagte
rens og Dyrlægens Navn.

I hele Pjecen er det det praktisk-økonomiske ved Spørgsmaalet, 
som Forfatteren lægger Vægt paa. Han siger saaledes: »Saaledes er
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det her uden Vidtløftighed, men med klare fattelige Grunde beviist, 
at Fordommen imod Hestekjøds Spiisning kun hviler paa trange 
Begreber og en daarlig Halsstarrighed, usømmelig for det fornuftige 
og tænkende Menneske. Maae vi da ej undsee os dybt ved at nære 
denne Fordom, naar vi betænke: at aarligen saamange Hestekroppe 
overgives til Forraadnelse i Jorden, hvis Kjød kunde give vore Børn 
en nærende Føde, styrke Ungersvendens og Mandens Arm, som vær
ner Fædrelandet eller dyrker dets Agre, og husvale Oldingen med 
en kraftig Suppe.«

Aaret efter, at denne Pjece blev trykt, læser man i en Meddelelse 
fra Norge1: I Trondhjem har Hesteslagteriet i afvigte November 
taget sin Begyndelse. Den drivtige Mekanikus, Dannebrogsmand Bar
lien, har ladet dette forrette ved en Mand ved Navn Antsiøn, som 
har erholdt Privilegiet, og drevet det ved sit Indkjøb saavidt, at 
Kjødet kan sælges for 8 sk. Pundet, og derved bevirket, at Oxekjødet 
er faldet fra 24 sk. til 12 sk. Pundet. (Naar mon man i Danmarks 
Steder vil gjøre ligesaa?).

Under 23de Februar 1810 udkom følgende Parolbefaling fra Rege
ringen :

»Stabsdyrlægen skal, med Hensyn til de fra Armeen udsatte Heste, 
der ere uduelige til Tjeneste, men dog kunne bruges til at slagtes og 
spises, søge paa dertil passende Steder at indrette Hesteslagterier 
paa samme Maade, som disse alt ere indrettede ved Veterinairskolen 
i Kjøbenhavn, ved hvilke Indretninger de militaire Commandeurer 
og civile Øvrighedspersoner have at understøtte Stabsdyrlægen, og 
derhos søge at medvirke til, at den almeennyttige Hensigt, at drage 
Nytte og Føde af disse Dyr, fremmes, istedetfor som nu at nedgrave 
dem, uden at de komme til Nytte. De uduelige Heste, hvilke noteres 
til Slagtning, have vedkommende Commandeurer at lade henføre til 
de Steder, Stabsdyrlægen opgiver.«

Denne Parolbefaling kom især Mandskabet ved Trænstalden til 
Gode, idet der blev slagtet mange utjenstdygtige Heste til Mandska
bets Bespisning i Marketenderiet.

Selv om der efterhaanden var oparbejdet en Stemning og Interesse 
for Nydelsen af Hestekød, maatte Regeringen dog stadig fortsætte 
Agitationen, og den udsendte i Aaret 1810 nye Forordninger desan- 
gaaende:

15. Maj 1810. Canc. Prom. (til Bestyrerne af samtlige Tugt- og

1 Viborg Samler 1811.
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Forbedringshuse), ang. Hestekjøds Anvendelse til Føde for Fan
gerne :

Efter Hs. Majestæts allernaadigste Befaling skulde Man tjenstligst 
anmode (Tit.) behageligen at ville saavidt muligt, befordre Hestekjøds 
Anvendelse til Føde for Fangerne i N. N. Straffe-Anstalt.

15. Maj 1810. Canc. Circul. (til samtlige Biskopper i begge Riger), 
ang. Hestekjøds Spisning, og Opmuntring dertil, endog af Religions
lærere.

Gr. Ligesom den hidtil herskende Fordom mod Hestekjøds Anvendelse 
til Føde for Mennesker ganske er overvunden i Kjøbenhavn, og et offent
ligt Hesteslagterie der blevet indrettet; — Saaledes ønsker Hs. Majestæt 
ogsaa, at ovennævnte Brug af dette reenlige Huusdyrs Kjød maatte blive 
almindlig udbredt i alle Provindser udi begge Riger. Allerhøjstsamme har 
til den Ende bemyndiget Cancelliet til at tilkj endegive samtlige Over
øvrigheder i begge Riger, at han med allernaadigst Velbehag vil ansee, 
om De i Deres Jurisdiktioner kunne finde een eller flere Mænd, der ville 
modtage Kongeligt Privilegium paa Heste-Slagterie. løvrigt forventer Hs. 
Majestæt, at Religionens Lærere, i Samtaler med Almuen og paa andre 
passende Maader, kräftigen ville kunne bidrage til at udrydde de ind
groede Fordomme mod denne sunde og styrkende Føde. Til den Ende 
skulde Man i at underrette Deres Højærværdighed om den ovenmeldte 
Foranstaltning, tjenstligst at tilstille Dem et Antal Exemplarer af et af 
Forstander for Veterinairskolen, Professor og Ridder af Dannebrog Viborg 
affattet Skrivt om Heste-Kjøds Spisning, for at uddeles til Præsterne i 
Deres Embedskreds; og paatvivler man ikke, at De jo selv vil bidrage, 
saavidt muligt, til denne gode Sags Fremme.

15. Maj 1810. Canc. Prom. (til samtlige Stiftamtmænd, Amtmænd, 
Grever og Baroner i Danmark og Norge), ang. at Øvrighederne bør 
opmuntre til at slagte og spise Heste.

Gr. Ligesom den hidtil herskende Fordom mod Hestekjøds Anvendelse 
til Føde for Mennesker ganske er overvundet i Kjøbenhavn, og et offent
ligt Hesteslagterie der bleven indrettet, saaledes ønsker Hs. Majestæt 
ogsaa, at ovennævnte Brug af dette reenlige Huusdyrs Kjød maatte blive 
almindelig udbredt i alle Danmarks Provindser.

Hs. Majestæt forventer, at Øvrigheds-Personerne, i Samtaler med 
Almuen og paa andre passende Maader, kräftigen ville kunne bidrage til 
at udrydde de indgroede Fordomme imod denne sunde og styrkende Føde; 
og til den Ende skulde Man efter allerhøjeste Befaling, herved tjenstlig til
stille .................................... et Antal Exemplarer af et af Forstanderen for
Veterinair-Skolen, Professor og Ridder af Dannebrog Viborg affattet Skrivt 
om Hestekjøds Spisning, for at uddeles blandt Underøvrighederne i Deres 
Distrikt. Hs. Majestæt paatvivler ikke, at De jo selv vil bidrage, saa vidt 
muligt, til denne gode Sags Fremme, og Allerhøjstsamme har bemyndiget 
dette Collegium til at tilkjendegive Dem, at Han med allernaadigst Vel-
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behag vil ansee, om De i Deres Distrikt kunde finde een eller flere Mænd, 
der vil modtage Kongeligt Privilegium paa et Hesteslagterie, under samme 
Vilkaar, som ere bestemte for Hesteslagteriet i Kjøbenhavn, nemlig: at 
enhver Hest, som bliver bestemt til at slagtes, forud skal synes af en exa- 
mineret Dyrlæge og et Mærke indbrændes i Hovene til Tegn paa, at Kjødet 
er sundt og spiseligt, samt at Hovene skulde blive hængende ved Kroppen, 
indtil alt Kjødet er solgt.

Hvilket Aar, man begyndte at benytte Hestekød til Fangerne, kan 
ikke siges, men rimeligvis er det sket i nær Tilslutning til de udsendte 
Bekendtgørelser, da Oxekødet paa den Tid stod i høj Pris.

Nu begyndte Ilestekødet saa smaat at anvendes i private Hushold
ninger, særlig af don arbejdende Klasse, men ogsaa i Familier i gode 
Stillinger k?bte deraf. With1 fortæller saaledes, at det brugtes i hans 
Hjem, hvor ogsaa andre, f. Eks. nogle af Københavns mest ansete 
Læger, har nydt det og fundet det velsmagende og egnet til at give 
en sund og kraftig Føde for Mennesket.

Der er tidligere i denne Artikel gives Eksempler paa Avismedde
lelser, som har omtalt Hestekødsspisninger. Her skal nævnes endnu 
et Par for at give Indtryk af Atmosfæren ved disse Selskaber, til 
hvilke der gerne var indbudt en eller flere prominente Personer:

I Aarhus2 har i forrige Uge en Bondes unge og fede Hoppe, ved 
at springe ud af en Gaard, brækket Laar et. Byens Klubgjæster enedes 
om at spise en Steg af dens Kjød den 2den Febr. i Klubben, som 
skeede. — Byens Stiftamtmand, Hr. Baron Güldencrone og Frue, 
beærede og Selskabet med deres Nærværelse. Stegen fandt man meget 
velsmagende og fortærede den. Til Hoppens Ejer, en fattig Gaard- 
mand, samledes en Gave paa 40 Rdl. (Det er ikke at tvivle paa, at 
jo ethvert Sted benyttede Hestekjødet, naar dets Anvendelse og rig
tige Tillavning bekendtgjordes for enhver Almuesmand, og en Heste
slagter ansattes i enhver Kjøbstad).

»Randers Avis« foreslog i sin Begejstring over dette Gilde at danne 
en Forening af »Fædrelandets frivillige Hestekødsspisere«!

En lignende Meddelelse fra Fyn3 fortæller: Kjødet af den i sidste 
Fyens Avis ommeldte Hest, som Ejby Møller, Hr. Langkilde gratis 
lod uddele, blev spist med Begjerlighed i flere Selskaber og private 
Huse i Odense. Paa Skomagernes Laugshuus var i denne Anledning 
anrettet et Gjestebud, med 3 paa forskjellig Maade tillavede Retter 
af Hestekj ød, hvortil Borgmesteren, Hr. Kancelliraad Lindved var

1 G. C. With, 1847, Hestekjøds Afbenyttelse f. Mennesket.
2 Viborg Samler 1811.
3 Viborg Samler 1811.
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indbudet. Ligeledes lod Militairskolens Forstander, Hr. Ritmester 
Bruun, Skolens Underofficerer og Rekruter beværte med et Maaltid 
og Enhver, som nød heraf, maatte sande, at vel tillavet Hestekjød 
afgiver en i det mindste lige saa god og velsmagende Føde, som andre 
spiselige Huusdyr.

Omtrent samtidig fortælles i »Berlingske Tidende« om et Gilde 
med Spisning af Hestekød, afholdt i Slagelse af en Klubvært Simon
sen, som var en af dem, der hævede sig over »en af de taabeligste 
og mest fornedrede Fordomme«. Videre hedder det i Artiklen: »Giv 
Gud, at deres Exempel snart maa drage flere efter sig og gøre, at 
hver den, som endnu styrker Almuen i sin Fordom mod Hestekjød, 
alle Vegne maa blive betegnet med den Haan og Foragt, hans Dum
hed og Egennytte fortjener. Til at opnaa Hensigten vilde det være et 
virksomt Middel, om Hr. Assessor Rafns Efterretninger om Brugen 
af det ypperlige Hestekjød blev uddelt til Almuen, og naar ingen 
Slagter i Købstaden eller paa Landet maatte undslaa sig for at slagte 
en Hest, naar han blev forlangt dertil for Betaling. At erfare, at 
Skolelærere har været med til at spise Hestekjød, maatte og glæde 
enhver Patriot, da det er disse, som skulde fri og bevare den unge 
for denne syndige Fordom.«

I Aaret 1847 kom igen en ret fyldig Pjece om Brugen af Hestekød, 
udsendt af Dr. med. G. C, WithA, der heri fremsætter en varm Anbe
faling for Hestekødet samtidig med, at han omtaler de Omstændig
heder, der kan give Anledning til, at Heste maa slagtes til Føde for 
Mennesket. Han opstiller følgende 6 Punkter, der hver især kommen
teres udførligt:

1) Naar der skal afskaffes Heste, som Ejeren har havt i endeel 
Aar, eller for hvilke han af andre Aarsager har faaet et Slags 
Forkjærlighed, af hvilken Grund han ej vil udsætte dem for en 
senere muligviis slet Behandling, endog for det forargelige Dyr
plageri.

2) Naar Hesten er kommen saaledes til Skade, at Beskadigelsen 
enten er dødelig, eller kun giver ringe Haab om en fuldstændig 
Helbredelse.

3) Naar Heste af en ringe Værdi, men som dog ere i en slagtbar 
Tilstand, lide af Sygdomme, der i Regelen vel kunne helbredes, 
men som ere af en Beskaffenhed, at Helbredelsen vil medtage en 
saa lang Tid, at det syge Dyrs midlertidige Underholdning kom-

1 Om Hestekjøds Afbenyttelse, 1847,
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mer til at andrage ligesaameget, om ikke mere, end Dyret efter 
Helbredelsen er værd, da er uopholdelig Slagtning ligeledes at 
anbefale.

4) Ved Sygdomme, der i Regelen ere uhelbredelige, og som for 
endeel enten gjøre Hesten uskikket til sin Bestemmelse, eller 
give Anledning til, at den lider under Afbenyttelsen, eller at den 
derved bliver farlig for Mennesket.

5) Naar Hesten har Uvaner af det Slags, der ere farlige for Men
nesket, og den ej kan afvænnes dermed, da skylder man baade 
sig selv og Andre, snarest muligt at afskaffe den, og anvende 
dens Kjød til Føde for Mennesket.

6) Naar der findes saa betydelige Fejl og Skavanker hos Opdræt
tet, at'det allerede under dets Opvæxt kan skjønnes, at det fuld- 
voxent ikkun vil have en ringe Værdi, og langtfra være saameget 
værd, som de Omkostninger andrage, der have været forbundne 
med dets Opfødning.

Agitationen for Hestekød og Hestekødsbanketterne i Skandinavien 
var ikke isolerede Tilfælde. Det samme er kendt fra andre Lande. 
I Begyndelsen af 1850’erne mærkedes i Sverige en Agitation for at 
udrydde Fordommen mod Hestekøds Brug. For at Agitationen skulde 
lykkes var det nødvendigt, at fremstaaende Landbrugere tog Initia
tivet, hvad da ogsaa skete. Tillige var det nødvendigt, at det blev en 
anden Person end Natmanden, der slagtede Dyrene. Eva Wig ström1 
fortæller fra sit Barndomshjem, hvorledes de engang skulde slagte 
en Hest, og at en Dyrlæge fra Byen havde paataget sig at foretage 
Slagtningen og Parteringen af Dyret. »På högljus dag och med 
en viss ostentation förrättede denne ansedde herre det hittills för van- 
Kødet var paa Forhaand lovet væk til forskellige Standspersoner, og 
nu gjaldt det om at faa Kødet sendt rundt til disse, men det maatte 
ske af Personer, der ikke vidste noget af denne Slagtning, ellers 
havde man ikke faaet nogen til det. Kødet blev derfor pakket forsvar
ligt ind og sendt af Sted, men Budene kom meget utilfredse tilbage, 
da de havde erfaret, at de var blevet narrede. Der opstod ogsaa Uro 
blandt Tjenestefolkene paa Gaarden; thi det var blevet dem fortalt, 
at en Steg var blevet tilberedt i en af de store Gryder, der benyttedes 
til daglig til hele Husholdningen. Karlene forlangte Gryden slaaet i 
Stykker, men det lykkedes dog den haandfaste Husbond at redde 
Gryden fra Ødelæggelse. Lang Tid efter denne Hændelse fortælles

1 Svenska Forminnesf. Tidsskr. 1902.
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endnu om, hvordan Bønderne søgte at overvinde Tjenestefolkenes 
Afsky for Hestekød. Efterhaanden som Slagtning af Heste ikke blev 
anset for uværdigt Arbejde, forsvandt næsten ogsaa Modviljen mod 
Hestekød.

Fra Småland fortælles i 1847 i Christiania Adresse-Tidende 
Nr. 135:

Ved Olmestads Thingsted i Westbo Herred fejredes nylig ifølge 
Jönköpingsbladet, en lille Højtidelighed af et eget Slags. Foranstalt
ningen havde til Hensigt at bidrage til Udryddelsen af Almuens 
Fordom imod Nydelsen af Hestekjød. Til den Ende slagtedes en Hest 
i Nærværelse af Stedets Dommer, flere Standspersoner og en Mængde 
andre Personer af Almuen. Offer-Ceremonien aabnedes med en Tale 
af Dyrlægen om det fornuftsstridige i den indgroede Fordom, og 
efter at Dyret var blevet dræbt, toge de fleste af de Tilstedeværende 
Haand i ved Slagtningsarbejdet.

Om Aftenen havde man en liden Muntration og en Souper af stegt 
Hestekjød, som skal have været meget velsmagende.

I Norge var det paa Regeringens Opfordring ogsaa Embedsmænd 
og andre fremstaaende Personer, der gik foran med at nedkæmpe 
Fordommen mod Hestekød. Det var især Fogder, Lensmænd, Soren
skrivere, Stortingsmænd og Præster, der førte an. Fra Voss fortælles, 
at en Dyrlæge Lindkvist holdt Foredrag paa Vangen om, at de skulde 
spise Hestekød ligesom de gamle Nordmænd. I »Beretning om Roms
dals Amts Landhuusholdnings-Selskab« 1848 ser man, at der blev 
udlovet Præmier for Hesteslagtning og Kødets Anvendelse til Men
neskeføde.

Fra Tyskland findes ogsaa Beretninger om Hestekødsbanketter. 
I 1847 meddeles saaledes fra Weimar, at flere højere Kredse har 
begyndt at nyde Hestekød, og i 1848 skildres i »Christiania-Posten« 
i en Propagandaartikel en Hestebanket i Hamburg:

Ifølge de skete Opfordringer toge 234 Personer, deriblandt 50 
Damer, Del i Spisningen, omtrent 100 Personer maatte nægtes 
Adgang til Deltagelse, da man ikke vilde, at Selskabet skulde blive 
altfor talrigt. Almindelig Tilfredshed selv Overraskelse malede sig 
allerede ved Nydelsen af det første Stykke paa alles Ansigter, medens 
de skjærende og stikkende Instrumenter vakkert arbejdede. Direk
tionen for Foreningen mod Dyrplageri, der havde foranstaltet Dine
ren, havde den Fornøjelse overalt ved Bordet at se tomme Tallerke-
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ner, medens man havde befrygtet, at de fleste Gjæster havde ladet 
det blive ved et frygtsomt Forsøg paa at nyde det Kjød, mod hvilket 
saa mange Aars Fordom havde erklæret sig etc.

Stort set kan man sige, at Fordommen mod at spise Hestekød holdt 
sig indtil Revolutionstiden og Napoleonskrigenes Tid. Hestekødet 
kom da i Brug først og fremmest i Frankrig.

*

I Danmark kom den første virkelig sanitære Bestemmelse angaa- 
ende Kød i Aaret 1663, en Bestemmelse af 5te Maj vedrørende Slag- 
terlauget, hvorved dette fik Autorisation til at føre Tilsyn med Kød
torv og Butikker, idet der i Bestemmelsen forekom følgende Passus: 
»Hver den, der træffes selvdøde Dyr at faldbyde, han haver 58 Rigs
daler til Børnehuset forbrudt.« Denne Bestemmelse var gældende, 
da Forordningerne om Hestekødsspisning blev fremsat i 1808 og 
1810, men Autorisationen faldt imidlertid væk ved Grundlovgivnin
gen 5. Juni 1849, og nu kunde alle frit slagte og sælge Kød. Resul
tatet heraf blev, at der oprettedes en Mængde Butikker, som væsent
ligt var baseret paa at sælge daarlige Varer, blandt andet Kød af 
Kadavere. En Tilstand, der stod i grel Modsætning til de tidligere 
givne Bestemmelser og Betingelser for Salg af Hestekød.

Saaledes forblev det til Aaret 1864. Spørgsmaalet om Kontrol med 
Kød blev da paa Stockfleths Initiativ taget op af Det veterinære 
Sundhedsraad, som var blevet oprettet i 1851. Stockfleth oplyste, at 
ca. 250 Kadavere, hvoraf omtrent 50 stammede fra ambulatorisk 
Klinik, som han var Leder af, aarlig blev spist i København. Raadet 
indsendte saa i 1865 til Indenrigsministeriet et Forslag om, at der 
blev indført Sundhedstilsyn med Slagtning af Kvæg og Faar, samt 
skærpet Tilsyn med Hesteslagtning. Indenrigsministeriet sendte 
Sagen til Justitsministeriet, der atter lod den gaa videre til Det kgl. 
Sundhedskollegium. Svaret var længe under Vejs, det kom først i 
1869 og var en Skuffelse, idet det gik ud paa, at der ingen Grund 
var til at gennemføre et saadant Forslag, da man mente, at Kadavere 
i de fleste (!) Tilfælde ikke var sundhedsfarlige at spise, og man 
foreslog tillige, at de bestaaende Bestemmelser angaaende Hesteslagt
ninger passende kunde ophæves, da Folk nu spiste Hestekød »i lange 
Baner«.

Den 2den September 1869 ophævedes saaledes alt offentligt Tilsyn 
med Slagtninger og Kødhandel i Danmark paa samme Tid som Kon
trollen med disse Ting tog sit enorme Opsving i vort Naboland, Tysk-
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land; men selvfølgelig kunde den Udvikling, som foregik der, ikke 
undgaa at trænge ind i Danmark, og, som vi véd, resulterede det i, 
at der indførtes Kontrol med Slagtedyrene og nu i betydeligt 
Omfang.
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Træk af Afrikas primitive 
kvægavl

AF STUD. MAG. HENRIK HASTRUP, CHARLOTTENLUND

(■j/sAx man beskæftiger sig med Afrikas etnografi, faar man det
C helhedsindtryk, at verdensdelen er et appendix paa Asien, at 

den paa de fleste omraader har forholdt sig modtagende over for 
de kulturstrømme, der fra tid til anden har bredt sig over jordkloden. 
Det viser sig dog ved nærmere eftersyn, at kulturfænomenerne faar 
deres særlige udformning, at man kan paavise en række skikke, som 
er særegne for verdensdelen.

Tager man et emne som Afrikas primitive kvægavl, viser den sig 
at stamme fra Syrien og Arabien, hvor der engang var udstrakte 
græsgange. Klimaforandringer og menneskets afbrænden af stepper 
forandrede Landskaberne til ørken, og kvægnomaderne trak bl. a. 
vestpaa til Afrika, rimeligvis over Bab el Mandeb-strædet. Det var 
krigsvante hyrder, talende det hamitiske sprog, og ved at undertvinge 
og delvis blande sig med den agerbrugende negerbefolkning, bredte 
de sig med deres kvæg mod vest og syd saa langt, naturforholdene 
tillod.

Kvægracen var det langhornede watussi-kvæg, der senere blev af
løst af indisk pukkelkvæg. Zebu-kvæget, som det ogsaa kaldes, mod
stod meget bedre kvægpesten, som i 90-erne ødelagde 9/io af det 
indfødte kvæg, og derved blev udskiftningen mange steder total.

Hos de stammer, der ernærer sig ved kvægavl, antager hjordene 
enorme dimensioner. Før den store kvægpest ejede store høvdinge 
op til 200,000 stykker kvæg; det var ikke usædvanligt, at en mand 
besad 5000 dyr, og havde man kun 50, var man en ussel stymper,
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al medynk værd. Da nu det antal kvæg, en mand og hans sønner 
kan overkomme at vogte, er nogenlunde ens, om man er rig eller 
fattig, har der udviklet sig en almindelig praksis med at overdrage 
det overskydende kvæg til slægt og venner, som paatager sig vogt- 
ningen og til gengæld har ret til mælken. Ofte er det et særligt 
befolkningselement, indvandret eller undertvunget, som optræder som 
professionelle hyrder.

Denne ordning medfører desuden en vis form for forsikring, idet 
man ved epidemiske sygdomme eller naboernes røvertog ikke mister 
alt sit kvæg, men kun føler tab paa de udsatte lokaliteter. Desuden 
stiger man socialt, naar man kan bortforpagte kvæg, man erhverver 
sig agtelse i landsbyen, og det maa understreges meget kraftigt, at 
selv om kvæget mange steder leverer folkenes hovednæringsmiddel 
og saaledes er en økonomisk faktor af rang, anser de indfødte selv 
kvægets sociale funktion som værende den vigtigste. Betydningsfuld 
er ogsaa kvægets værdi som betaling ved brudekøb.

Naar talen er om hjorde af nævnte størrelse, og naar vogtningen 
er mere eller mindre kollektiv, forekommer det een umuligt, at en 
mand nogensinde skulde have chance for at genkende sit eget kvæg. 
Hos naturfolk maa man imidlertid altid regne med en meget udviklet 
evne til at iagttage detaljer i naturen. Det afspejler sig i primitive 
sprog, som indeholder en masse situationsbestemte gloser, hvor f. eks. 
europæiske sprog kun kender et samlebegreb.

I overensstemmelse hermed finder man i den etnografiske litteratur 
lange lister med navne, som de indfødte hyrder benytter til at ka
rakterisere kvæget, navne, som refererer sig mest til farver og teg
ning, men ogsaa til fejl eller særlige hændelser.

Fra de østafrikanske stammer kan anføres:

arak: ko, hvis kalv er død.
chemasas: ko, hvis øre er skaaret.
tolit-io: flødefarvet ko.
orus: lysgraa ko.
kepen-do: ko med hvide sider.

en geten naigauo nabo: ko, der har kælvet een gang, 
en geten natai’sch are: ko, der har kælvet to gange, 
en geten ’lebon are: ko, der har kælvet mange gange, 
ol gedari: lille kalv, der græsser nær kraalen.
ol medirni: ældre kalv, der græsser længere væk. 
ol arane: ældre kalv, der græsser nær storkvæget.
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Fig. 1. (Efter M. Merker: Die,Masai, Berlin 1904).
Okse med indbrændte tatoveringer. Det G, der staar paa laaret, hører dog ikke med, 
men betyder „Gouvernement“ og blev indbrændt, da oksen blev udskrevet som skat.

Dette er et oprindeligt træk i Afrikas kvægavl. En papyrus fra det 
XHIde dynasti ender med en liste over 20 slags kvæg, hver mar
kerede med et tegn og en beskrivelse af farvetegningen.

Maaske som støtte for hukommelsen, men i første række af juri
diske grunde mærker man kvæget i Afrika. Mest udpræget er det 
hos Masai-folket øst for Victoria søen; deres forfædre kom fra nord
vest, medbringende deres kvæghjorde, og da de vandrede i smaa 
afdelinger, hver bestaaende af flere slægter, var det nødvendigt at 
mærke kvæget, hvis man skulde blive borte fra hinanden.

Mærkerne blev nu bibeholdt og fremtræder i dag mest som snit 
i ørerne. Skifter en ko imidlertid ejermand, saa den kommer til at 
tilhøre en anden slægt, mærkes den paa den højre side af kroppen, 
idet man ved brænding eller snit forsyner dyret med en eller to 
striber ved grunden af puklen, ved haleroden eller tværs over krop
pen. Der skal nu ikke saa stort spring til, før man gaar over til at 
mærke dyrene af skønhedsgrunde, og vedføjede billede viser resultatet.

Som nævnt er kvægavlen ældgammel i Afrika, og man har i ægyp
tiske grave fundet vægmalerier af kvæg saa langt tilbage som til 
Vte dynasti.

En engelsk professor i etnografi, C. Q. Seligman, har undersøgt
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disse billeder og har hæftet sig ved en karakteristisk deformering af 
hornene, idet det ene horn er tvunget hen i en bue foran panden, 
medens det andet stikker lige op eller har en let svejning bagud

Fig. 2. (Efter C. G. Seligman: Egyptian Influence in 
Negro Afrika i „Studies Presented to E. LI. Griffith, 

London 1932“).
Øverst en tegning efter vægmaleri i en ægyptisk grav. 

Hieroglyfferne betyder: „en ung tyr“.
Nederst tegning efter fotografi af en Nuer-tyr.

(fig. 2 øverst). Man savner tekster, der kan forklare skikken, kun er 
det øjensynligt, at den paagældende tyr har en særlig betydning.

Professor Seligman har imidlertid rejst en del i anglo-ægyptisk 
Sudan, og hos de folk, som bor omkring den hvide Nils øvre løb 
og sammenfattes under navnet Niloter, har han fundet talrige tyre,
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hvis horn kunstigt er deformerede paa samme maade som vist hos 
Ægypterne.

Her havde skikken sin forklaring, som samtidig rummede en tolk
ning af de gamle billeder. Naar en dreng har overstaaet sin mand- 
barhedsfest, faar han en ung tyr af sin far. Efterhaanden som hornene 
vokser ud, deformeres de, ved at han hamrer og vrider paa dem, 
og dyret faar et udseende som vist paa fig. 2 nederst. Den er nu 
macien, en førertyr, der ofte faar klokke om halsen, og den unge 
mand tager nu et navn, der enten ligner eller refererer sig til tyrens. 
Et stærkt baand knytter de to sammen, saa stærkt, at vi nærmer os 
det, psykologerne kalder identifikation.

Hos Sukfolket virker disse tyre fremmende for krigslykken, og før 
røvertog smykkes de med strudsfjer, og hver kriger danser om sin.

Seligman gaar ikke ind paa de horndeformationer, der udøves i 
Sydafrika, og de udviser ogsaa saadanne former, at sammenhængen 
med Ægypten synes tvivlsom. Det er Kafferne, der smykker kvæget 
paa denne maade; baade køers og oksers horn bøjes og snos og 
og bliver drejet til de mest fantasifulde krøller. Det er ogsaa iagt
taget, at man har savet et snit eller to paa langs gennem hornet, 
saa det spalter, og koen faar tilsyneladende 4, eventuelt 8 horn.

Deformationer kan fremkaldes ved at bortbrænde dele af hornet 
med glødende jern, og paa samme maade kan man studse spidserne 
paa hornene af de dyr, der tænkes anvendt til ride- og pakdyr.

Flere af de afrikanske kvægavlere kender til rationel avl, idet deres 
stræben ofte gaar ud paa at skaffe dyr med rigtig store og smukt 
formede horn, og deres eneste middel dertil er kastrering af uegnede 
dyr. Det nilotiske folk, Dinka, opviser dog en næsten hæmningsløs 
iver efter at skaffe fedt kvæg; hvert tredie dyr kastreres, ligeledes 
faar og geder, og for at gøre hunde egnede til jagt, kastreres ogsaa 
de, foruden at ører og hale kappes af.

Hos Masaistammerne bliver tyrekalve kastrerede, naar de er 14 
dage gamle. Med et stykke jernblik, som ellers bruges til barbering, 
skærer man et snit i scrotum og river med haanden testikler og sæd
streng ud; for at „hele saaret hurtigt“ stikker man en død flue der
ind og binder en af de udrevne testikler fast til kalvens forben.

Hænder det, at en voksen tyr viser sig ikke at være egnet til 
avlsdyr, kan man knuse dens sædstreng eller testikler; det gøres med 
en kølle, og som underlag bruges buen, som hyrden bærer over 
skulderen.

Akamba-folket, som er nabo til Masaierne og har mange skikke 
fælles med dem, plejer at stikke en glødende syl gennem de tilførende
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kar for saaledes at standse sædproduktionen. Hottentotterne i Kap
landet, som nu er udryddede, kastrerede som regel tyrekalvene, naar 
deres horn begyndte at vise sig. Scrotum blev bundet fast til, saa 
intet sperma kunde trænge op, og blodtilførselen standsedes; saaledes 
fik kalven lov at løbe om, indtil testiklerne „raadnede“ op.

Saaledes varierer metoderne fra folk til folk og sikkert ogsaa 
indenfor samme stamme. Dog maa det bemærkes, at jeg ikke i Afrika 
har fundet paralleller til den lappiske metode: at afbide testiklerne 
med tænderne.

Fig. 3. (Efter G. Lindblom: The Akamba i „Archives d’Etudes 
orientales. Bd. 17, 1918-20“).

Aareladning med pil. To mand holder koen og vrider dens hoved 
tilbage, en tredie (med en europæisk plaid over skulderen) sigter 
paa den stærkt opsvulmede halsvene. — Til venstre en tegning 

af pilen.

I egnene omkring Victoriasøen bor en række folk, som foruden 
andre fælles skikke kender til at aarelade kvæget. Fremgangsmaaden 
herved er saa speciel, at den har bidraget til at karakterisere folkene.

Baggrunden er, at det er krigerne, der vogter kvæget, og derfor 
falder det ret natudigt at aarelade dyrene ved med en pil at skyde 
hul paa et overfladisk liggende blodkar. Her er halsvenen velegnet, 
og efter at have kastet dyret til jorden, snøres et reb om dets hals, 
saa blodet samler sig i aaren, og med en dertil indrettet stump pil, 
afskudt fra faa decimeters afstand, opnaas den forønskede virkning.
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Naar man har tappet 1 — 11/2 1, lukkes hullet med jord eller ko
gødning, og koen faar lov at gaa 1—3 maaneder, før den igen kan 
aarelades.

Den almindelige forklaring paa aarsagen til denne skik er, at man 
i vandfattige egne her har en nem maade at skaffe sig en drik, som 
de gode krigere holder af. Dog anføres fra Masaierne, at det skulde 
være et middel mod en sygdom, foraarsaget af en larve.

Dr. Erich Brauer har fremdraget en interessant skik hos de hami- 
tiske folk og har givet den navnet „dauerfeuer“ — paa hererosprog 
omuriro omurangerero.

I de ækvatoriale egne af Afrika, hvor insektplagen til tider er uud
holdelig, tænder de indfødte baal for at jage sværmene væk. Som 
man kan tænke sig, er det umuligt at malke kvæget, naar det ikke 
staar roligt, men hele tiden skal reagere paa fluernes angreb, og 
mange steder er baalet ved kreaturfolden en fast institution.

Gaar man imidlertid til Sydvestafrika hos Hereroerne, finder man, 
at mellem høvdingeboligen og kalvefolden er anbragt et slags alter, 
et baal indrammet med kohorn, og her brænder en evig ild, holdt 
vedlige af høvdingens datter. Her har skikken tabt sit realitetsgrund
lag og lever videre i de religiøse forestillingers verden. Tilbage er 
kun en vished om insekternes som sygdomsbringere for kvæget saavel 
som for mennesket, og den hellige ild brænder nu for at holde insekt
dæmonerne borte og beskytte kvæget.

Det vilde være interessant at have en hel artikel om primitiv dyr
lægekunst i Afrika, men materialet er saa ringe og saa uklart for
muleret, at man maa være mere veterinærkyndig end forfatteren for 
at kunne sammenligne de specielle skildringer.

Selv om mange indfødte stammer ikke kender til at helbrede deres 
egne sygdomme, har de flere virksomme midler til at kurere deres 
dyr, selv om magi spiller ind og komplicerer metoderne.

Det mest yndede middel mod sygdom er aareladning, med pil eller 
med stik. Det glødende jern anvendes ogsaa her, og det er særlig 
opsvulmede led, der bliver brændt. Nedenstaaende vignet er et bræn
demærke, der fortæller, at paagældende dyr lider af en lungesygdom.

Planter er selvfølgelig meget anvendte i veterinærmedicinen, særlig 
Euphorbiaceer og Croton-arter, og Artemisia og en Aloe-art siges 
at være virksomme mod diarrhoe.



Her var Vældet, her var Viet 
Drotten, Bonden og den Syge 
drak og læskedes derved.... 
Her kom Folket for at dyrke 
samlet, alle Kræfters Kilde, 
snart med Offer, snart med Fest.

(Valdemar Rørdam).

Husdyr og Helsekilder.
(Kildekult).

AF DYRLÆGE KRISTEN BOERS, SORØ.

f 7 J andet er en Livsbetingelse for alle levende Væsener; men det 
C-/ ar især hos alle agerdyrkende Folk, at Forstaaelsen af Vandet 

som Livsbetingelse i særlig Grad giver sig Udtryk og manifesterer 
sig i en Tilbedelse af Elementet, d. v. s. Vandet bliver i Folketroen 
Sædet for en Guddom, eller det bliver selv en saadan. Vi kender dette 
Forhold fra Landene omkring Oldtidens Flodverden: Euphrat og 
Tigris, Nilen og Ganges; de har alle været betragtet som hellige 
og af Folket forlenet med religiøs Dyrkelse, til sidstnævnte gør 
endnu Millioner af Pilgrimme Valfart, og ved et Bad i Flodens Vand 
tror de sig renset for al Synd.

Men det var ikke blot i disse store Vande, man incorporerede en 
Gudeverden, ogsaa i de mindre som Søer, Bække og Kilder tænkte 
man sig, at der var Bolig for guddommelige Væsener. Kildedyrkelsen 
er kendt hos næsten alle gamle Kulturfolk, saavel hos Semitter som 
Muhammedanere, Grækere og Romere, hvor Ofring til Najader og 
Vandnymfer udgjorde en vigtig Bestanddel af deres Kult. Det er 
ret ejendommelig at iagttage, hvorledes Kilder til Trods for Religio
ners Vekslen stadig har kunnet bibeholde Karakter af hellig; saale
des var en Kilde i det gamle Ægypten viet til Solguden. Her tvættede 
Faraonerne Hænderne, inden de gik ind i Templet; men efter gamle
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kristne Legender var det i samme Kilde, at Jomfru Maria vaskede 
Kristi Klæder, og den Dag i Dag holdes Kilden hellig af saavel de 
omkringboende Muhammedanere som af Kopterne. Som vi vil se, 
træffer man i Norden ganske lignende Forhold.

Kildekulten dominerer ogsaa inden for baade keltisk og germansk 
Religion. Særlig i keltisk Mytologi træffer man mange Forhold, der 
peger paa, at deres Guder oprindelig var Kildedæmoner. I øvrigt er 
al Kildedyrkelse af ældgammel animistisk Oprindelse. I gammel ger
mansk Ritus omtales Offeret til Vandet overordentlig hyppigt; man 
smykkede Kilden visse Festdage med Løv, Blomster og farvede Baand 
og bragte den Offer af Æg og Brød, men ved særlige Lejligheder 
ogsaa blodigt Offer af Dyr og Mennesker.

Vender vi os mod de nordiske Folk, da udgjorde Kilder og Brønde 
meget vigtige Kultpladser i hedensk Tid, og det skal her bemærkes, 
at Kilde og Brønd i ældre Tid var ganske synonyme Begreber. Kilden 
(og Brønden) er en Gudernes Gave, et Naturprodukt, medens den 
gravede, faste Brønd er et Resultat af senere Tiders Kultur og har 
intet med Kildekult at gøre.

Den østromerske Historieskriver Prokopios, der levede og skrev 
sine historiske Værker omkring 6. Aarhundrede, omtaler de heruliske 
Stammers Indvandring i Danmark og Thule (den skandinaviske 
Halvø), og han skriver, at Beboerne i disse Lande dyrker mange 
Slags Guder, deriblandt nogle, der bor i Floders og Kilders Vand. 
Vi kan ad anden Vej faa Prokopios Udsagn bekræftet, nemlig ved 
de Kildefund, der er gjort baade i Danmark og Sverige; Fund, der 
peger hen paa, at Kilden maa være betragtet som guddommelig alle
rede i den palæolitiske Tid. Saaledes fandt man i en næsten tilgroet 
Kilde i Østergøtland en Hjortetaksøkse uden Skaft staaende midt i 
Kilden; udenom Øksen var nedrammet armtykke Stager i en Kreds, 
og Mellemrummet mellem disse og Øksen var pakket med Sten. Det 
drejer sig her ganske utvivlsomt om et Offer til Kilden eller dens 
Aand. Og det samme maa være Tilfældet med de Fund af skøntfor- 
mede Stenredskaber, der er gjort i og i umiddelbar Nærhed af Oens- 
kilde (Odinskilde—Skovhastrup, Særløse Sogn).

Fra Broncealderen kendes flere Offerfund i Kilder, saaledes fandt 
man i et jernholdigt Væld ved Asnæs seks store Broncesværd og paa 
St. Jørgensbjerg ved Roskilde er gjort lignende Fund. Man tager 
sikkert ikke Fejl, naar man udlægger dette som Offer til en Sund
hedskilde. Mest kendt er vel det store Fund i Budsene paa Møen. 
Her i en Træbulle, der dannede en Brønd, fandtes flere Kvindesmyk
ker og Hængekar af Bronce, men foruden disse tillige Knogler af



118 KRISTEN BOERS

Hest, Okse, Faar, Svin og Hund, alt nedlagt Tid efter anden i Brøn
den. En lignende Samling af Husdyrknogler fandtes i en Offerdam 
nær Simrishamn i Skaane. Det er sikkert ikke for dristigt at slutte, 
at disse Ofre af Husdyr er gjort for andre Dyrs Sundhed eller Helse. 
Ser man hen til det Brug, der sidenhen er gjort af Kilden, er der 
ingen Tvivl om, at man fra Menneskenes tidligste Barndom har 
betragtet den som en Sundhedsbrønd, hvortil man søgte, naar Sygdom 
og Sot herskede, eller naar man vilde sikre sig mod slige Tilfælde.

Foi- at erholde Kildens Hjælp maatte man dog gaa frem efter 
bestemte Regler. Man kom i Forbindelse med det guddommelige i 
Kilden ved at drikke af dens Vand eller ved at bade sig dermed; men 
desforuden maatte man give den en Gave, et Offer for den Hjælp, 
den ydede, og paa dette simple Grundlag udviklede Kildedyrkelsen 
sig. De Væsener, der raadede for Kilden, var baade af mandlig og 
af kvindelig Art, men de har faaet forskellige Navne som Nymfer, 
Undiner, Nøkken og Ellefolk.

Til Brug ved de rituelle Kildebesøg benyttede man flere Steder i 
gammel Tid visse Sange, der til Tider for de besøgende fik en Trylle
formels Betydning. En slig Sang er den ved »Hellig Thors Kilde« i 
Skateløf (Sverige) anvendte:

Thore lät vattnet springa af grund, 
god makt hade han.
Han botade en blindan i samma stund, 
det heliga namn. (32,172*)

Helsekilde fra Ingemo-Lund i Vestergøtland.
(Tegning fra Peringskölds Monum. Sveo-goth. i Kung. Bibliot.)

Søgte man St. Ingemos Kilde — der ligger i en lille Lund nær 
Dala i Vestergøtland — for Menneskers eller deres Husdyrs Syg
domme, da sang man:

* Første Tal er Nr, i Litteraturfortegnelsen, sidste er Pagina.
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För din skull är jag kommen hit 
Att söka bot med största flit 
Wid denna brunn och denna lund, 
Som mången gör i denna stund. 
Dess heliga wattn jag dricker in 
Så och bestrycker skadan min. 
Med knäfall för Sanct Ingemos kjäll 
Gör jag min bön i denne quäll

o. s. v. (I, 158)

Og i en gammel engelsk Sang angaaende Brugen af en Kildes 
Vand hedder det:

If the goode man that the beest oweth, 
wol every wike er that the cok him chroweth, 
Fastynge drinke of this well a draught, 
as thilke holy Jew oure eldres taught, 
His beestes and his stoor schal multiplie.

(31,12)

Kildernes Oprindelse har faaet mange folkelige Udlægninger, dog 
er de hyppigst tilskrevet en eller anden Guddom. I Norden har saale
des baade Odin, Tor, Balder og Tirs Navne været knyttet til Kilder. 
Selve Asatroens Verdensbillede er baseret paa de tre Brønde under 
Ygdrasils Ask, og af de tre er alle andre Jordens Væld Døtre. Intet 
Under, at man ærede dem og holdt dem hellige, smykkede dem og 
gav dem Offer. Om Guden Balder fortæller Saxo, at han aabnede Jor
den, saa en Kilde randt paa Stedet, saaledes at hans af Tørst smæg
tende Krigere blev læskede. Et andet Sted siger Sagnet, at det var 
Balders Hest, der med sin Fod stampede Kilden frem (Balders Brønd 
— Baldersbrønde). Sagnet om Hesten, der med sin Hov skraber i 
Jorden, saa en Kilde springer frem, er overmaade almindeligt. I 
Tyskland er det Sagnkongers eller Heltes Heste, der faar tillagt 
denne Funktion. I England er det Anna Boleyns eller Francis Drakes 
Hest, der sættes i Forbindelse med Kilders Oprindelse; i Sydeuropa 
afløses Hesten dog undertiden af Æselet og i Mellemeuropa af Oksen 
eller Svinet, der her bliver Kildeskaber.

Men var Kildekulten saaledes vel udformet i hedensk Tid, saa blev 
den det ikke mindre i den efterfølgende katolske. De gamle Guder 
blev vel forladte; ifølge svensk Overtro skal de hedenske Guder, da 
de blev jaget bort af Kristendommen, have taget Bolig i Kilderne 
eller i Elvene, »hvor de endnu bor«; dog i mange Tilfælde gav man 
blot Kildedyrkelsen et kristent Klædebon, idet man saa et Formaal 
ved i nogen Grad at lempe sig efter Befolkningens gamle Sæder,
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Skikke og Traditioner; dette gjaldt ogsaa Kildebesøgene ved de 
hedenske Kultfester. Et Forhold, man ikke kan undgaa at lægge 
Mærke til, er, at saa mange Lægedomskilder i Norden ligger i Nær
heden af Kirker, ganske simpelt, fordi Kirken er bygget paa Gude
hovets Plads, og dette sidste var anlagt nær Kildespringet.

Det er en lang Række Helgennavne, de katolske Præster tildelte 
Kilderne, her træffes lige fra Jomfru Marias til saadanne, der er 
helt ukendte i Helgenlæren. Næsten alle kendte danske er repræsen
teret, mest dog de hos Almuen populære som Knud Hertug, St. Søren, 
St. Thøger eller Hellig Anders; i Sverige: St. Erich, St. Sigfred, 
St. Eskild eller St. Lars. Men den Helgen, der i Norden har faaet sit 
Navn hæftet paa de fleste Væld, er dog Hellig Olav i Norge. Forfat
teren A. C hr. Bang nævner i sit Værk over Norges Kilder 34 saa
danne, men deraf er de 21 helliget St. Olav. Alene i Bohuslen skal 
være ca. 100 St. Olavkilder og paa Island ligeledes en Del. Men ogsaa 
i Danmark træffes St. Olavskilder hyppigt over hele Landet, ja, 
man kan i Markbøgerne fra 1682 finde Navne som »St. Olavs Kildes 
Ager« paa Steder, hvor ingen nulevende mere erindrer, at der nogen
sinde har været en Kilde.

Det var især paa visse bestemte Tider, Kilderne skulde besøges, 
saaledes paa Æresdagen for den Helgen, hvis Navn var knyttet til 
Kilden, foretrukne til Kildebesøg var dog Valborg Nat og St. Hans 
Nat. Af Danmarks Helligkilder synes 32 at være besøgt Valborgnat 
(væsentlig Randers Amt), medens 185 var Maalet St. Hansnat, ja, 
man sagde, at et Bad i Kilden denne Nat var 9 Gange saa kraftigt 
som i andre Nætter, thi dens Vand blev da til et Lægemiddel af 
uskatterlig Værdi. Denne Aften og Nat fejrede man Midsommer, 
man smykkede Kilderne med Blomster og gav dem Offer, og saa 
fulgte Spil, Sang og Dans, ligesom man spiste og drak i rigt Maal 
som ved andre store, religiøse Fester. Men til Kilden kom denne Nat 
halte og blinde, lamme og værkbrudne, drak af Kildens Vand og 
badede det stakkels Legeme dermed, hvorefter de som Tegn paa 
Miraklet kastede Stokke og Krykker, Bandager og Klædningsstykker, 
ja, til Tider Skillinger i Kilden. Dog ingen maatte senere røre ved 
disse Ting, thi da fik man efter gamle Udsagn den Sygdom, som den, 
der havde kastet Tingene, havde lidt af. Brugt var det ogsaa, at den, 
dér følte sig helbredet, rejste smaa Trækors ved Kildens Rand, og 
det er klart, at alle disse Tegn paa Helbredelse maatte have en psy
kisk Virkning paa dem, der senere søgte Kilden. Skulde Kuren imid
lertid ret have Art, maatte man sove ved Kilden Natten over; kunde 
man ikke selv komme til den, kunde man faa Kildevandet bragt,
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men det maatte da ikke komme under Tag, og da, mente man, at det 
kunde beholde sin Kraft et helt Aar.

De Sygdomme, hvorfor man søgte Kilden, var Øjenlidelser, Udslæt, 
Nervelidelser, især Lamheder og Gigt. Med Børnene kom man til den 
for engelsk Syge (Skæver, Skøjeset), men dernæst var Kirtel
syge hos Børn en hyppig Aarsag til Kildebesøg. Det var dog 
ikke alle Lægedomskilder, der var i lige stort Ry; der var enkelte, 
om hvilke der gik dette eller hint Frasagn, at man der kunde blive 
helbredet for næsten alle Sygdomme, og om andre, at de var særlig 
virksomme for en bestemt Lidelse. Men megen anden Overtro var 
knyttet til dem; saaledes skulde Besøget ske under Tavshed, og det 
Vand, man hentede ved Kilden, skulde tre Gange føres rundt om 
Kirken, eller den Syge skulde selv føres tre Gange rundt om denne. 
Det er ogsaa angivet ved en Kildekur, at den Syge skulde besøge 
Kilden tre Torsdags Nætter i Rad, for at det kunde hjælpe. Folketro 
angiver, at Kildevand er saa helligt, at den Onde ikke har Magt over 
det. Vilde man øve Trolddom, skulde man gaa tre Gange avet om en 
Kilde, og kunde man Paaskemorgen, medens Solen danser de tre 
Gange rundt, selv springe tre Gange over et Væld, da kunde man 
blive helbredet for alskens Sygdom.

Til Spaadom var Kilderne meget brugt; de var et Slags Orakel 
allerede i det gamle Rom, og Plutark omtaler, at germanske Kvinder 
spaaede i Kildens Vand. Man siger i Sverige, at drikker man under 
Klokkeringningen til Juledags Messe af en Kildes Vand, da faar man 
Evne til at se ind i Fremtiden, og ved at skue i Kildens Vandspejl 
erfarer man sin egen eller andres Skæbne. Kilden gjorde baade Men
nesker og Dyr frugtbare, og det er rimeligvis et Udslag af denne 
Tro, naar Børnene flere Steder i Udlandet mener, at de smaa Børn 
kommer fra Kilderne. I Kerteminde mente Børn for Hundrede Aar 
siden, at lagde man et nybagt Brød i en Kilde i Byens Nærhed, kom 
der et lille Barn op.

Reformationen, der ellers paa enhver mulig Maade søgte at udslette 
de katolske Skikke og Brug, formaaede kun i ringe Grad at forandre 
den Kult og folkelig Tradition, der i saa mange Aarhundreder havde 
været knyttet til Kildebesøgene. Mangen god Lutheraner, der til 
daglig var Katolicismens ivrige Modstander, forsmaaede dog ikke 
at gøre Kildebesøg for Helbredets Skyld. Bekendt er saaledes Chri
stian IV’s Besøg hos sin gode Ven Peder Reetz paa Kongsdal, ved 
hvilken Lejlighed han besøgte Helsekilden ved Ondløse. Efter Beret
ningen skal han med sit Sværd have forsøgt at omhugge alle de Træ
kors, som troende Besøgende havde opstillet ved Kilden. Sagnet for-
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tæller imidlertid, at Sværdet i Stedet sprang i Stumper, og da han 
i Vrede lod Korsene oprykke, stod de næste Morgen paa deres vante 
Plads. Samme Christian IV brugte selv Kildekur ved »Helle Lenes 
Grav« i Tisvilde.

Der var visse Kilder, der længe bevarede deres Præg af hedensk 
Oprindelse; dette gælder saaledes de saakaldte Trefoldighedskilder, 
der i Mellemsverige var saa langt de mest eftertragtede til Lægedom, 
ja, endog i denne Retning overgik St. Olavs Kilderne. For at være 
en Trefoldighedskilde skulde dens Vand rinde mod Nord, thi fra 
Nord kommer Kulde, Sygdom og alt ondt, og vil man være af med 
disse Ting igen, maa de lægges paa det Sted, hvorfra de er kommet, 
altsaa i et nordrindende Vand, der fører dem bort til deres Oprin
delse. Enkelte af disse Trefoldighedskilder, f. Eks. Svinnegarns Kilde 
i Uppland, var i sin Tid bekendt viden om, ja, man siger helt i Rom, 
og i Tusindvis af Pilgrimme kom paa Trefoldighedsaften eller Afte
nen før Trefoldighedssøndag til denne Kilde for at faa Helsebod, ja, 
endnu for faa Aar siden kom talrige Menneskeskarer hertil. Ogsaa 
Danmark har haft sine Trefoldighedskilder, saaledes en i Vestenskov 
paa Lolland, — »Her blev der endog længe efter Reformationen 
begaaet stor Misbrug og papistisk Afgudsdyrkelse af mange Menne
sker, som did søgte. Saa at Kong Frederik den Anden efter 1570 lod 
befale Embedsmanden paa Aalholm Albret Oxe at lade Kilden efter- 
skyde og det derved liggende Capel nedbryde« (16,14).

Medens man flere Steder i Sverige holdt Gudstjeneste ved Kil
derne under Besøgstiderne, gik de fleste danske Præster haardt ind 
for helt at faa afskaffet disse og dermed den megen Overtro, der 
knyttede sig til Bruget af Kildevand. En enkelt dansk Præst udgav 
dog 1650 et Værk over, hvorledes man skulde forholde sig ved Kilde- 
bcscgene og om Bønnerne og Salmerne, man skulde bruge ved samme: 
»Oc efterdi disse Lægedoms Kilder i lige maade er et Naturligt oc 
ordinaire middel / aff Gud beskicket / mange Mennisker til hielp udi 
deres suagheder som den daglige forfarenhed det nocksom beuiser / 
oc hafue deres synderlige Krafft / som dennem er indgiffuen aff 
Gud til adskillige Siugdomme at fordriffu.e / siunis det icke at Folck 
der udi giøre uret / naar de bruge saadanne middeler som er Natur
lige til deris Børns Cur oc Helbredelse« (27,52).

Omkring 1600 Tallet begyndte Lægerne at interessere sig for Kil
derne, og en saa stor Berømthed som Thomas Bartholin sagde god 
for dem. Medens nogle Videnskabsmænd paa den Tid fulgte ham i 
dette, var der andre, deriblandt Ole Worm, der ikke mente, at Kilde-
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vandet havde nogen Betydning i Lægedoms Henseende. Kildebesøgene 
holdt sig dog næsten uforandret til Slutningen af 17. Aarhundrede, 
men da begyndte selv Menigmand at tabe Tiltroen til deres Betydning 
og Nytte. Det er sandsynligt, at al den megen Gøgl, der efterhaanden 
fandt Sted ved Kilderne paa Besøgstiderne, stærkt bidrog til, at de 
kom i Miskredit. Kildefesterne blev til Kildemarkeder med Bevært
ninger, Karrusel og Dansetelt. Enkelte naivt troende søgte vel for 
ikke mange Aartier siden Kildens Hjælp, især naar det drejede sig 
om Børn, som den kloge Kones Signen og Maalen ikke formaaede at 
helbrede.

At Vandet havde magisk Kraft, er noget, de gamle vidste at for
tælle om. Fra Sagatiden véd vi, at Vandøsningen over det nyfødte 
Barn var noget, der stod i Forbindelse med Navngivningen, og at 
det var noget, der skulde til, for at det skulde blive antaget af Fade
ren. I et mærkeligt Forhold hertil staar, at man ikke maa give en 
Kalv Navn, før den er ledet over rindende Vand (52,126), først da 
var den sikret, og det er i Lighed hermed, at man sikrede sig købt 
Kvæg, at det ikke gik til sit gamle Hjem, ved at man lod det gaa 3 
Gange under Vand (52,119). — Kilden var Udtryk for Frugtbarhed. 
Enhver kunde iagttage, hvor frodigt Græs og andre Urter stod ved 
dens Rand, man mente ogsaa, den gjorde Kvinden frugtbar, naar hun 
drak af dens Vand eller badede sig deri, og det er et Udslag af samme 
Idé, naar Bønderne i Oberlausitz (Landskab mellem Oder og Elb) 
for at forøge Kvægets Frugtbarhed bader det i Vand fra en Kilde 
paa Hochstein (28,16). Rimeligvis er det af samme Aarsag, at man 
i Norge bader Kvæget Skærtorsdag, det er den saakaldte »Skirsel« 
(52,118).

Tidligere er det omtalt, hvorledes Husdyrene mange Steder i Sag
nene har faaet tildelt Rollen som Kildeskaber, det er da intet Under, 
at de ogsaa af Menneskene er blevet delagtiggjort i den Lægedom, 
som man mente, Kilderne besad. Fra mange Lande meldes da ogsaa 
om saavel forebyggende som kurativ Behandling af Husdyr ved 
Hjælp af Kildevandets undergørende Kraft. Der fortælles saaledes, 
at en Kilde i en tysk Landsby blev renset hvert Aar før St. Hans 
Nat, et Arbejde, der oftest blev udført af Kvinder. Det skulde være 
tilendebragt før Solopgang, thi ellers vilde Orme og Maddiker vrimle 
i Vandet. Men det opøste Vand gav man Kvæget at drikke, for at 
det næste Aar kunde bevare Sundheden (57,34).

Men ogsaa i Danmark kendes Brug af Kildevand som forebyg
gende Middel mod Sygdom. Saaledes findes i Langaa-Torup Sogn
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(Meddelsom Herred) ved Torup Udflyttergaarde en Helligkilde, hvor
fra Vandet løber ud i et Hul, hvori Ejeren af Kilden vander sine 
Kreaturer om Sommeren. Kreaturerne er altid raske, hvilket Forhold 
Ejeren tillægger Kildens helbredende Virkning (47,29). I Kinne Her
reds Skove (Vestergøtland) findes St. Thorstens Kilde, hvis Vand 
især menes at gavne syge Kreaturer (I, 156 f). Det samme var Til
fældet med Vandet fra St. Clemens Kilde i Stillinge Sogn (Vestsjæl
land) ; helt til omkring 1750 vedligeholdt Bønderne i dette Sogn 
Kilden, thi hvis den forfaldt, døde Kvæget. (Olrik & Ellekilde: 
Nordens Gudeverden, p. 381). Det var dog ikke altid, at Kvæget 
var at formaa til at drikke af en Helligkildes Vand, saaledes siges 
om en Kilde paa Landerupgaards Mark i Vilstrup (Brusk Herred) 
»Kongens Kilde« saaledes kaldet, fordi danske Konger, som til 
Riget skulde udvælges, skulle paa den Sted præsentere og af den 
Kildes Vand aftoes« (Præsteindberetning til Ole Worm 1638), at 
selv om Vandet løber herligt i stride Strømme fra Vældet, vil Kvæget 
dog ikke drikke af den Bæk, der løber fra Kilden, hvor tørstigt det 
end er (35,1109).

Allerede Snorre omtaler Kildevandets Betydning som Lægedom 
mod Dyrenes Sygdomme. I hans Kongesaga fortæller han: »Siden 
for Kongen (Hellig Olav) ned igien dit maten var, og der det nu 
heter Olavshellaren. En ile er det og der nær helleren, og i den 
vasket Kongen sig, men om bufeet blir sykt for folk i dalen, og det 
drikker av dette vannet, da biir det bedre av sykdommen« (51,448). 
Det er mulig den samme Kilde, som Storåker omtaler fra Valdalen i 
Norge nærved Olavshulen, af hvilken Kilde man lod Folks Kvæg 
drikke, for at det snart kunde komme sig igen (52,120). Sagnet om 
St. Olav, der vandede sin Hest i en Kilde, kendes i Norge mange 
Steds fra, saaledes i Kilden ved Vaaler Kirke, i Døvre samt paa 
Hitterø-Heien i Lister, og efter gammel Beretning kappedes Bøn
derne i fordums Tid om at naa frem til Kilden og vande deres Heste 
deri paa Aarets første Højtidsdage (5,3ff), og fra en Lægedomskilde 
paa Gaarden Bakken i Aas (Norge) brugte man altid Vandet fra 
Kilden til syge Heste, der hurtigt blev helbredede (5,2). I Thüringen 
har man den Folketro, at halte Heste bliver helbredet ved Vand 
fra en Kilde, der er helliget St. Bonifacius (57,40), og i store Dele 
af Tyskland har man den Mening, at vasker man syge Heste med 
Kildevand, bliver de bedre (23,427).

Ogsaa fra England kendes Beretninger om Husdyrs Helbredelse 
ved Kildevandets Medvirkning, saaledes fortælles fra Bath i Somer
setshire om den gamle britiske Konge Bladud (f 844 f. Chr.), der
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lidende af Spedalskhed havde maattet trække sig tilbage fra Verden 
og var blevet Svinehyrde; men han opdagede herved, at hans Svin 
ved at bade sig i Kilderne i Bath blev kureret for flere Sygdomme, 
og derved erfarede han om disse Kilders helsebringende Kraft 
(31,150); og en jernholdig Kilde i Hampshire, hvori man i ældre 
Tid badede spedalske, har man ment var helbredende ogsaa for 
Hunde, der var lidende af Skab. Til Formaalet lod man bygge en 
lille Træbygning over Kilden, og fra Toppen af Bygningen kastede 
man Hundene deri og lod dem selv søge Land (31,77).

Fra Danmark kendes mange Tilfælde, hvor Befolkningen har søgt 
til Kilderne for at faa Dyr helbredet, saaledes var der i Thorsted 
Sogn (Hind Herred) en hellig Kilde, »hvortil Folk kom med umæ
lende Kreaturer« (53,150); ligesom Vandet fra »Helligvandskilden« 
i Nustrup Sogn (Gram Herred) mentes at være fortræffeligt til at 
helbrede Dyr (40,40). Paa en Mark i Udkanten af Lyngaa Sogn 
(Sabro Herred) er der en Brønd, om hvilken fortælles, at mange 
Mennesker i sin Tid dertil har valfartet, og var der et Kreatur, der 
fejlede noget, fik det Vand fra denne Brønd at drikke. Det var især 
Valborg Aften eller St. Hans Aften, det var heldigt at benytte dette 
Vand (35, Nr. 1112). Meget berømt til at vaske syge Kreaturer i 
var endvidere Vandet fra »Helligvandskilden« i Seest Sogn (Anst 
Herred), det var en Ting, mange viste, og en Købmand i Kolding 
drog Fordel heraf, idet han hentede Vand fra Kilden, men smurte 
Spunsene i Tønderne ind med Rom, saa Tolderne, der havde Mis
tanke til ham, førte ham og Tønderne ind til Kolding, og medens 
dette foregik, fik Købmanden smuglet et Parti Rom over Grænsen 
(19,427).

Endnu fra en Række Kilder i Danmark ved man, at de omkring
boende Bønder er kommet med syge Dyr for dér at søge Helbredelse 
for disse, det gælder saaledes Kilden i Hellevad (Sdr. Rangsberg 
Herred), i Sejbjerg Sogn (Hammerum Herred), i »Korskilden« i 
Tavlov Sogn (Elbo Herred), i »St. Anne Kilde« i Ovsted Sogn (Voer 
Herred), i »Vor Frue Kilde« i Karup Sogn (Lysgaard Herred), i 
Hvidbjerg Sogn (Refs Herred) og i Paarup Sogn (Odense Herred). 
Kildevand er i Danmark i den veterinære Folkemedicin brugt mod 
Forslugelse og Springorm hos Heste og mod Hjernekongestion hos 
Svin. Det Græs, der vokser ved Kilderne, er folkemedicinsk brugt 
mod Hestens Snive (Dansk veterinærhist. Aarb. 1939—41 p. 51, 70, 
128 og 300).

Det er ikke meget, man véd om de Offergaver, Kilden skænkedes 
for Dyrs Helbredelse. En Del anvendt i rituelt Brug var Haarofferet.
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Haaret er Repræsentant for Liv og Kraft, og ofrer man sit Haar, 
er det for at erholde Kraft; dette gælder saavel Mennesker som Hus
dyr. I »Helligdomskilden« i Rø véd man, at der er ofret Haar baade 
af Mennesker og Kvæg (47,19). I Østrig og Sydtyskland ofrede man 
Votivbilleder af de Husdyr, man søgte helbredet ved Kilderne. Det 
var i Regelen Efterligninger i Jern, mest af Hest og Ko, flere Steder 
finder man saadanne Votivbilleder samlede i Kister og hensat i Kir
kerne (57,40). Som et Offer til Kildens eller Vandets guddommelige 
Magt maa ogsaa tydes de Mængder af Hestesko eller Hesteskosøm, 
der i visse Dele af Sydtyskland er fundet dels i Kilderne, dels hen
lagt i Nærheden. Hestesko er jo fra gammel Tid regnet for en Lykke
bringer og som en Beskytter mod Trolddom og Hekseri, og ofrede 
man Hestens Sko, har det uden Tvivl været for ved Kildens Hjælp 
at beskytte det Dyr, der har baaret den, eller for at dette kunde blive 
helbredet. I en Klippespalte nær Rhinfaldet ved Schaffhausen har 
man fundet ikke alene Mængder af Hestesko, men ogsaa Hesteknog
ler (57,63), og til »Gangolfbrønden« i Baden bragte man tidligere 
syge Heste, vaskede dem med Vand fra Kilden og sømmede en af 
Hestens Sko fast paa det nærliggende Kapels Dør (57,63), Her har 
vi Forklaringen paa Fundene af de mange Hestesko ved Kilderne.

Men efter ovenstaaende at dømme har Helligkilderne altsaa været 
brugt over for Sygdomme saavel hos Husdyrene som hos Menneskene. 
Hvad var da Grunden til, at disse sidste mange Steder angav, at 
Husdyrenes Nærværelse gjorde Kilden uren, enten ved at de drak 
af dens Vand, eller om man badede dem dermed? Tanken kendes 
flere Steder i Mellemeuropa, hvor man siger, at Kildevandet i Marts 
Maaned overhovedet er urent, thi da bader og renser sig alle Dyr 
deri (57,33). Denne Forklaring kunde føre til, at man ansaa en 
Kilde for uren, om man iagttog, at et Dyr blev badet med Kildens 
Vand, og ligeledes søgte man her Forklaringen, hvis Helligkildens 
Vand mindskedes eller maaske helt forsvandt og endelig, om det 
ventede Mirakel udeblev. I Dänschenburg i Mecklenburg var der 
saaledes i ældre Tid en Kilde, hvis Ry gik over det hele Land. I 
Skarevis strømmede syge til, saa næsten ingen søgte Raad hos 
Lægerne; de blev derover saa fortørnede, at de fik en Faarehyrde 
til at kaste sin Hund i Kilden, og straks mistede den sin helbredende 
Kraft. (9,486).

Der var hos Mennesket især to Sygdomme, Kildevandet havde Ry 
for at kunne helbrede, nemlig Blindhed og Udslæt. Det er sikkert 
dette Ry, der har bevirket, at man ogsaa er kommet til Kilden med 
Heste, der har lidt af samme Lidelser: — Øjensygdomme og Skab.
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Men var meget Folk samlet paa de Aftener, da Kilden mentes at 
have sin Kraft, da har der sikkert ikke været set med blide Blikke 
paa en slig skabet eller blind Helmis, og man har anset et sligt elen
digt Dyrs Nærværelse som en Vanhelligelse, selv om man paa ingen 
Maade vilde fragaa, at et saadant Dyr godt kunde blive helbredet 
ved Kuren.

Der fortælles saaledes om Præsten Hr. Jens i Helsinge, at Præsten 
til en blind Mand, der bad om en Almisse, for at han kunde give et 
Offer til St. Helene Kilde, sagde: »Der har du en Skilling at ofre 
for dig selv, men jeg har en blind Hest, der har du to Skilling at 
ofre, at ogsaa den kan faa sit Syn.« Det skete, at baade den fattige 
Mand og Hesten blev seende, men Hr. Jens mistede Synet, fordi 
han havde spottet Kilden (Præsteindberetning til Ole Worm 1647). 
Legenden fortæller ogsaa, at der til den Kilde, der i Haraldsted Skov 
udsprang, hvor Knud Lavard blev myrdet, gennem flere Aarhundre- 
der kom mange Mennesker og fik helbredet deres Sygdomme, som 
Doktoren ikke kunde kurere. Men i Nabobyen Benløse var der en 
Bonde, der hverken troede paa Gud eller de hellige. Nu havde hans 
fattige Nabo et blindt Øg, og en Dag de to Naboer talte sammen, sagde 
Bonden: »Du skulde drage til Haraldsted Kilde med hende«. — Men 
den fattige Mand undslog sig, da sagde Bonden: »Du er kanske bange 
for Hellig Knud, han har nu aldrig kunnet gøre hverken ondt eller 
godt.« — »Det skal Du ikke sige«, sagde den fattige Mand, og en Dag 
trak han alligevel til Hellig Knuds Kilde med Øget, badede dets 
blinde Øjne med Kildens Vand, og Øget kom sig og blev seende, 
men Spotteren mistede sit, dog fra den Tid havde Kilden ingen Læge
domskraft mere (35,1103).

Ogsaa fra Jylland kendes slige Sagn. Saaledes var en Kilde mellem 
Hammel og Anbæk meget søgt for Lægedom Valborg og St. Hans 
Aftener, men en Gang kom en rig Bonde med et surøjet Øg, som 
han vilde have helbredet, og han raabte: »Herfra, I gamle Krøblinge, 
at jeg kan faa mit Øg toet«, — Dyret blev helbredet, men fra den 
Tid tabte Vandet sin Kraft (33,303). Fra en Præsteindberetning til 
Ole Worm om »St. Giertruds Kilde« i Torstrup Enge siges, »at mange 
siuge och vanføre mennisker hafue bekommet deris helbred igien. 
Den siges at skal hafue mist sin kraft derudaf, at en uforstandig 
mand skal hafue toet en skabbed hest derudi, si credere fast est« 
(45,4).

Sagnet om den skabede Hest som Aarsag til, at en Kilde mister sin 
Kraft, er ifølge Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder knyttet til 
29 af disse og Sagnet om den blinde Hest til 11. En enkelt Gang tales
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om byldebefængt Hest (Snive) og ligeledes en enkelt Gang om skabet 
Stud, men det er saaledes et meget betydeligt Antal af Danmarks 
Helligkilder, der er behæftet med Vanhelligelsessagnet. Uden for 
Danmark har jeg truffet et nogenlunde lignende i Norge, hvor Biskop 
Jens Nilssøn i Oslo paa en Visitatsrejse 1594 kom til en hellig Kilde, 
»St. Nikolaj Kilde« ved Svansund, »omkring denne Kilde stod mange 
smaa Kors, og derudi sidder Hovedhaar. Der siges, at samme Kilde 
skulde selv have flyttet sig afsted 3 eller 4 Trin af den Aarsag, at 
en Øg skulde have staldet derudi« (13,23).

Dog er der ingen Tvivl om, at Vanhelligelsessagnet er af dansk 
Oprindelse, men det er et Vandresagn, hvis oprindelige Udspring ikke 
mere kan erkendes. Forfatteren Thomas Bang peger paa to Forkla
ringer til dets Opstaaen, nemlig, at man har set en Vanhelligelse i 
at benytte Helligkildens Vand og dens overnaturlige Kraft til Dyr, 
da den kun var beregnet til Mennesker, eller at man i en Tid, da 
Ærbødigheden for Helligkilden var ved at tabe sig, dog har ment, 
at kunne den ikke hjælpe Mennesker, saa kunde den dog hjælpe Dyr 
(6,453).

Grundlaget for Sagnets Opstaaen er sikkert dette: Igennem mange 
Aarhundreder kæmpede Præster, Lærde og Regeringerne mod al den 
Overtro, der gik i Svang ved Kildebesøgene, og mod alle de Optøjer 
og Udskejelser, der fulgte i deres Spor, men alt prellede af paa 
Grund af Folkets Vedhængen ved gammel Skik og Brug og en Over
tro, der havde sine Rødder i de ældste Tiders religiøse Anskuelser. 
Men da valgte man den Udvej at gøre Kilden uren for Folket, og 
gav hermed Forklaringen baade paa Kildens Forsvinden og Mirak
lets Udeblivelse. Vanhelligelsessagnet er en Nødløgn paa Dyrenes 
Bekostning.

Selv om man i vore Dage endnu enkelte Steder i de nordiske Lande 
kan finde Rester af Troen paa Kilders helbredende Magt, maa man 
sikkert erkende, at den egentlige Kildekult er død, den er nu kun 
et Minde om en primitiv, religiøs Opfattelse, der gennem Aartusin- 
der holdt sig livskraftig i Folket og gjorde, at Tusinder og atter 
Tusinder af vore Forfædre søgte Kildens Hjælp. Generation efter 
Generation har i onde og gode Dage vandret den kendte Vej og dér 
søgt Helse for Sot og Syge og Renselse for Legeme og Sjæl, Bod for 
de onde Vunder, Livskampen slaar, og her ved Vældet søgte man 
tillige Raad og Oplysning om Skæbnen og den dunkle Fremtid, ja, 
et Svar paa Tilværelsens Mysterium.

Gennem Aartusinder søgte først den katolske og siden den prote
stantiske Præstestand med mange Vaaben at nedkæmpe denne gamle
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Kult, mærkeligt at de altid løb Panden mod Væggen. Saa gammel 
og rodfæstet var den, at den holdt Stand i Norden, indtil Videnskaben 
og Oplysningen gav den Dødsstødet. Men i Sydens Lande staar Kilde
kulten endnu i fuldt Flor. Aarligt kommer Hundrede Tusinde til 
Kilden i Lourdes og bruger dens hellige Vand. Mirakler sker, skal 
man regne efter de Krykker og andet »Bevis«, der staar opstablet 
i Nærheden. Og denne Kilde blev først opdaget i Aaret 1858.

Og Videnskaben finder frem til mange Forklaringer paa de Mirak
ler, Legenderne fortæller om. Om Salte i Vandet, om radioaktive Stof
fer og meget andet, og alt det hemmelighedsfulde om Kildens over
naturlige Magt svinder som Dug for den skinnende Sol. Men paa 
Danmarks Jord gaar Nybyggeren paa langs og tværs af sin Ager 
med Spaastikken den kløftede Hassel- eller Pilekvist — i sine 
Hænder for at finde Vældet i Jordens Skød. Han søger Stedet, hvor 
han skal grave sin Brønd — »sie Kjæld« — der skal give ham og 
hans Vandet for Livet. Hans Sind er fyldt med megen Andagt, thi 
han erkender, at han tager en af Tilværelsens hemmelige Kræfter 
i sin Tjeneste. Dog ogsaa paa dette Mysterium giver de kloge en 
Forklaring, thi vi Mennesker véd nu en Gang saa meget, — dog om 
mere véd vi intet — men under Ygdrasils Ask sidder endnu Asa og 
Jætte — Odin og Mimer — og drikker Kundskab af Kildens Vand.
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rGør den Nytte,' du formaar“.
B- Bang.

Dyrlæge
Jørgen Jørgensen Schmidt

1845—1945.
AF OVERDYRLÆQE L. J. LAURITSEN, MØLHØJOAARD.

9 en Mand, hvis Billede og Navn staar herover, blev født den 15.
Juli 1845, altsaa for Hundrede Aar siden. Han var Gaard- 

mandssøn fra Sillerup ved Haderslev, og havde som ung det Uheld 
at komme til Skade ved sit Arbejde, saa han ikke mente at kunne 
fortsætte som Landmand. Han valgte da at blive Dyrlæge, og lod sig 
indskrive som Elev paa Veterinærskolen, hvorfra han i Aaret 1872 
tog Dyrlægeeksamen med 1. Karakter.

Saa begyndte den Gerning, der efterhaanden skulde kaste saa 
megen Glans over Dyrlæge Schmidts Navn og gøre ham og hans
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Fædreland kendt over alt i den store Verden, hvor Kvægavlen og 
Mælkeproduktionen spiller en Rolle.

Han praktiserede først et Par Steder i Sydjylland (Brørup og 
Smidstrup), men 1885 flyttede han til Kolding, og her blev han 
boende til sin Død. Det var straks at kende, at Schmidt havde Initia
tiv og ikke nøjedes med at betræde de mere almindelige veterinære 
Stier. Saaledes arbejdede han mange Aar maalbevidst og energisk 
med Kvægtuberkulosens Bekæmpelse, og skønt Arbejdet med de Mid
ler, der da stor til Raadighed, for mange kunde synes haabløst, 
høstede han dog stor Anerkendelse for denne sin Virksomhed, som 
han gennemførte med sej g Energi.

Men foruden Tuberkulosen var der ogsaa andre Fjender, der skulde 
bekæmpes, og til disse hørte bl. a. Kælvningsfeberen, der voldte 
meget store Tab i de mest yderige Kvægbesætninger. Schmidt gjorde 
et stort Arbejde med at trænge til Bunds i denne Sygdoms Aarsags- 
forhold, og selv om det ikke helt lykkedes, skal det til alle Tider 
huskes, at det var den danske Dyrlæge Jørgen Jørgensen Schmidt, 
der blev Kælvningsfeberens Betvinger Nr. 1, idet han ved sin Yver- 
behandling af Sygdommen bragte dennes Dødelighedsprocent ned 
fra 50 til 15, et Resultat, der vakte stor Begejstring paa Grund af 
dets store økonomiske Betydning.

Da der jo ikke er saa mange nulevende Dyrlæger, der har kendt 
Dyrlæge Schmidt, vil maaske mange spørge: »Hvorledes var da Men
nesket Jørgen Jørgensen Schmidt?« Ja, han var en smuk Mand, en 
rolig, rank og solid Jyde uden mange Ord, men med en stor Energi 
og en højt udviklet Iagttagelsesevne. Saa var han en særdeles god 
Kollega og en meget beskeden Mand. Ved Dyrlægemøderne var han 
ofte ledsaget af sin Ven og Kollega i Kolding, Dyrlæge V. Niendahl; 
de to Hædersmænd klædte hinanden godt, og man følte sig saa 
tryg i deres Selskab; der var ingen Overlegenhed over for yngre 
Kolleger eller andre, der ikke kunde rose sig af at nyde Verdensry.

Den, der skriver disse Linjer, er nu selv en gammel Mand, men 
jeg kan endnu blive varm om Hjertet, naar jeg tænker paa Schmidt 
og hans Venlighed og Hjælpsomhed over for os, der var unge, da 
han stod i sin Manddomsalder, og jeg er ikke fri for at »føle mig« 
lidt, naar jeg tænker paa, at jeg hører til en Stand, der har haft 
en Mand som Schmidt i sin Midte.

Og hvad var saa Lønnen for Dyrlæge Schmidts store Arbejde? 
Ja, den allerstørste Løn var sikkert hans Glæde over, at han kunde 
være til saa stor Nytte i sin Gerning, men saa fik han jo ogsaa 
Hædersgaver af Staten og andre; han blev Æresmedlem af en
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Mængde Foreninger, han fik Medaljer og Diplomer, og han blev Dr. 
med. vet. h. c. (Berlin). Guldur og Sølvbægre blev han heller ikke 
sparet for, ligeledes udenlandske Ordener. Dog tænker jeg, at han 
af al denne Udmærkelse var mest glad for sit danske Ridderkors og 
Sølvkors; han var jo Sønderjyde.

Men den største Pryd for Schmidt var nu hverken Ordener eller 
Medaljer, men den Hjertets Adel, han var i Besiddelse af og som 
gjorde, at han vedblev at være den samme venlige, jævne, praktise
rende Dyrlæge, som han altid havde været.

Mindesmærket i Kolding over J. J. Schmidt.

Dyrlæge Schmidt døde i Kolding den 12. November 1923 og blev 
begravet paa Vestre Kirkegaard i København. Begravelsen foregik 
under stor Deltagelse, som man kunde vente, naar en af Danmarks 
gode Sønner stedes til Hvile.

Af offentlige Mindesmærker for Schmidt findes der paa en aaben 
Plads nær Havnen i Kolding en meget smukt Granitsten, der er rejst 
af nordiske Dyrlæger. Paa Stenen er, foruden Inskriptionen, en 
Broncemedaillon med et vellignende Billede i Relief. Mindesmærket 
blev afsløret ved en stor Højtidelighed den 19. Juni 1926.

Et andet Mindesmærke er sat af amerikanske Dyrlæger og anbragt
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i Muren paa en af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Bygnin
ger. Ogsaa dette er et smukt Minde om Skolens berømte Lærling. 
Det blev afsløret den 3. Juli 1928.

Nu i Hundredaaret for Dyrlæge Schmidts Fødsel vil vi ogsaa her 
i »Dansk veterinærhistorisk Samfund« rejse et Minde for denne gode 
Mand. Det bliver ikke i Granit, men i Hjertets varme Beundring og 
Hengivenhed for den Jørgen Jørgensen Schmidt, der gjorde sin 
Stand saa stor Ære ved sin Dygtighed og hele Livsførelse. For de 
faa nulevende, der har kendt ham personlig, vil det være let at fast
holde disse Følelser, og for de kommende Slægter vil han til alle 
Tider blive staaende som et lysende Eksempel paa, hvad den prakti
serende Dyrlæge kan udrette, naar han, som denne Mand, er i Besid
delse af Forskertrang og det rette Tjenersind over for sin Stand 
og sit Folk.



Erindringer fra min 
Virksomhed.

AF OVERDYRLÆQE S. J. SØRENSEN, ODENSE.

fter Anmodning fra dansk veterinærhistorisk Samfund har 
jeg opnoteret følgende:

I Aaret 1791 fødtes i Landsbyen Hundslev ved Kerteminde hos 
Gaardejer Jørgen Nielsen en Søn, som i Daaben fik Navnet Søren 
Jørgensen. Det maa have været en opvakt Knægt, for allerede i en 
ung Alder gjorde han sig stærkt bemærket paa Egnen for sit gode 
Hovede og gode Kundskaber. Han blev en ivrig Forsker af Naturen, 
en stor Jæger, men navnlig gav han sig af med Studiet af Sygdomme 
baade hos Mennesker og Dyr. Han fik efterhaanden saa stor en 
Praksis, at han — skønt Kvaksalver — ikke stod tilbage i Anseelse 
for nogen legitim Læge eller Dyrlæge. Han blev Fader til min Fader, 
den meget bekendte Dyrlæge Hans Sørensen, og min Fader har for
talt mig mange Træk om hans Virksomhed som Læge og Dyrlæge.
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Han var over hele Fyn berømt for sin Fnatkur, der bestod i en Svovl- 
smørelse. Hans Resultater var gode. Min Fader fortalte mig, at Prof. 
Huslund paa Kommunehospitalet fik Interesse for hans Kur, fik den 
opgivet og forsøgte den paa sit Hospital. Det er ikke enhver fynsk 
Gaardmand, der kan naa saa vidt. Af Hestekure har jeg faaet for
talt, at han med stort Held behandlede Dragtbruskfistler. Det skete 
paa den Maade, at Hesten i lang Tid stod med det syge Ben i en 
Balje med en ludagtig Opløsning, rimeligvis har det været Bøgeaske. 
Det maa være nok om min Bedstefader. Ja, det skal endnu nævnes, 
at han var Stænderdeputeret i Roskilde i Fyrrerne i forrige Aarhun- 
drede. Han blev Ven med Anders Sandøe Ørsted. Det véd jeg bestemt, 
for jeg er i Besiddelse af Breve fra den store Statsmand, skrevne i 
stor Venlighed til min Farfar. Han ligger begravet paa Kølstrup Kir- 
kegaard, hvor en smuk Mindesten, som endnu kan ses, er rejst paa 
Graven af Venner fra fjern og nær.

Min Fader fik naturligt nok ogsaa Lyst til Dyrlægeriet, men han 
vilde have sin Eksamen og drog derfor til Veterinærskolen paa Chri
stianshavn. Det varede for ham 3 Aar, men det skal ogsaa have været 
usædvanlig hurtigt. Alligevel gik han ud fra Skolen med 1. Karakter 
med Udmærkelse. Han bevarede Venskabet med sine gamle Lærere, 
bl. a. Prof. Bendz og Prosch lige til disses Død. Han nedsatte sig i 
Odense og fik en enorm Praksis. Han var en meget praktisk Mand 
og blev ligesom sin Fader bekendt over hele Fyn. Han var desuden 
Konsulent og Stambogsfører for fynsk Kvægavl og skrev et Par 
Bøger, nemlig om Kvægets Udvikling paa Fyn og Husdyrenes Sund
hedspleje. Denne sidste brugte han som Lærer paa Fyns Stifts patrio
tiske Selskabs Landbrugsskole i Odense, hvor han virkede i langt 
over en Menneskealder og blev højt elsket af sine Elever. Jeg hører 
endnu undertiden hans gamle Elever hæve ham til Skyerne. Min 
Fader blev benaadet med Dannebrogsordenens Hæderstegn, hvilket 
vakte en Storm af Harme blandt Kolleger, ikke fordi de ikke undte 
ham Korset, men de var forargede over, at det ikke blev et Ridder
kors. Dette blev dog berigtiget faa Aar efter, og saa kunde han bære 
begge Korsene. Af andre Fortjenester skal nævnes, at han tog Initia
tivet til Dannelsen af en Forening for Stiftets Dyrlæger. Det er 
Begyndelsen til Fyns Stifts Dyrlægeforening, og han var denne For
enings Formand og forresten ogsaa Foredragsholder i mangfoldige 
Aar. Den Gang skulde Bestyrelsesmedlemmerne ikke gaa efter 6 Aars 
Tjeneste. Han ligger begravet paa Odense Assistentskirkegaard. 
Gamle Elever og Venner rejste en smuk Mindesten med smigrende 
Omtale paa Graven,
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Mine Forældre havde mange Børn, og skønt Indtægterne jo ikke 
var saa store som nu (min Fader havde 5—6000 Kr. aarlig), fik han 
sine Børn sat godt i Vej. Den ældste blev Læge og var en meget 
afholdt Mand paa sin Egn (Morud, Langesøegnen). Nr. 2 var under
tegnede, som blev Dyrlæge, og Nr. 3 blev Landinspektør, alle med 
gode 1. Karakterer. Desuden blev to Døtre i København uddannet 
som Musiklærerinder.

Naturligvis var det billigere at bo i København dengang. Jeg skal 
blot nævne, at jeg boede hos en fynsk Familie, som var flyttet til 
Hovedstaden, og havde et udmærket Værelse og Kosten, som var af 
den solide fynske Slags, for 45 Kr. om Maaneden. Ja, nu lyder det 
utroligt, men det er sandt.

Jeg kom saa paa Veterinærskolen og begyndte straks Undervis
ningen i Grundvidenskaberne. Jeg har altid, fra jeg var Dreng haft 
Interesse for Botanik, og har samlet et ret stort Herbarium. Den 
Interesse havde jeg arvet fra min Fader, og vi botaniserede altid, 
naar vi var ude paa vore Ture. Vi var en Gang saa heldige at finde 
en Orkidé (Knælæbe, Epipogon aphyllum), som aldrig før har været 
fundet paa Fyn. Det blev omtalt i botaniske Tidsskrifter som en stor 
Sjældenhed. Jeg kendte allerede som 14-aarig Dreng saa at sige alle 
de vilde Planter, som findes paa Fyn, og jeg troede, at jeg kunde en 
farlig Masse Botanik, og gik frækt op til Botanikum kort efter min 
Ankomst til. Skolen. Det kom jeg meget uheldig fra, jeg erhvervede 
mig et mdl. Et er det nemlig at kende Planters Navne, et andet at 
vide noget om dem. Det maatte jeg altsaa gøre om igen, og saa gik 
det bedre. Det var hos gamle Professor Lange, som var en udmærket 
Lærer, navnlig paa botaniske Ekskursioner. I Kemi fik jeg Under
visning af Professor Barfoed, en elskelig gammel Mand. Desværre 
gik han af, førend jeg gik op til Eksamen. Jeg blev eksamineret af 
Lector Odin T. Christensen, som jeg ogsaa syntes godt om, men hans 
Kemi havde ikke mange Lighedspunkter med Barfoed’s. Alligevel 
gik det helt godt til Eksamen i Kemi. I Fysik var jeg en af Lector 
Etlinger’s første Elever. Ham syntes jeg godt om og har med Glæde 
læst den Omtale, han fik i Medlemsbladet. Jeg har i øvrigt for ganske 
nyligt korresponderet med ham. Det er jo ikke almindelig, at man 
i sit 76. Aar har en Lærer levende. Zoologien sorterede under Boas. 
Han var en omhyggelig og dygtig Lærer, men kunde let blive noget 
opfarende. Det var min Skæbne paa første Del, og saa gik jeg over 
paa 2. Del, hvor jeg havde en Del Oplevelser baade glædelige og min
dre behagelige.

Da jeg kom op til 2. Del, stiftede jeg Bekendtskab med de davæ-
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rende Lærere. I Pathologi og stationær Klinik var det den gamle 
Professor Bagge, der regerede.

Han var ikke nogen.særlig dygtig Lærer, gav nærmest et noget 
mageligt Indtryk. Køn var han heller ikke, og hans Undervisning 
var i høj Grad præget af Fortiden. I Klinikken fik vi Lov til at gøre 
omtrent, hvad vi vilde. Tilsyneladende var han temmelig lige glad 
med, om vi lærte noget. Naa, han var jo ogsaa en gammel Mand. 
Han og Professor Barfoed, som jeg allerede har omtalt, havde ogsaa 
været Lærere for min Fader først i 18 Hundrede og Halvtredserne. 
Til Bagge’s Forelæsninger mødte meget faa af Eleverne, jeg var en 
af de trofasteste. Jeg har endnu hans specielle Pathologi. Det morer 
mig at læse i den. Det er at sættes hundrede Aar tilbage. Efter Prof. 
Bagge’s Afgang kom Professor B. Bang til. Det var kun det sidste 
halve Aar, jeg nød godt af hans Undervisning og var derfor meget 
spændt paa, hvordan det kunde gaa til Eksamen, men B. Bang tog 
det Hensyn, at han eksaminerede i det, han havde doceret, og saa gik 
det helt godt endda. I skriftlig Pathologi fik jeg rent Ug. Prof. Bang 
var en dygtig og nidkær Lærer. Han er jo kendt af det store Flertal 
af Dyrlæger, derfor er det ikke nødvendigt at omtale hans store For
tjenester nærmere. Jeg vil lige nævne, at jeg var med til hans aller
første Tuberkulinforsøg. Han havde faaet tilsendt lidt Tuberkulin 
direkte fra Koch i Berlin, og Forsøgene var meget omhyggelige. Der 
blev taget Temperatur hos Forsøgsdyrene meget hyppigt, og der blev 
sørget for, at Staldens Temperatur ikke svingede. Jeg kan her ind
skyde Fortællingen om en Tuberkulinprøve, som vakte Opmærksom
hed over hele Landet. Den bekendte Apoteker, Etatsraad Lotze, ejede 
et lille Landsted uden for Odense. Her havde han en lille Kvægbesæt
ning, og han bad mig om at tuberkulinprøve en ung Tyr. Det gjorde 
jeg med Tuberkulin, som Lotze havde skaffet. Forsøget blev gjort 
med samme Omhu som Bang’s Forsøg. Tyrens Temperatur var til at 
begynde med normal, men steg under Forsøget meget stærkt, helt 
op til 42° C. Apotekeren blev bange for, at den skulde dø, og gav 
den Antifebrin. Naa, Tyren stod Kuren godt igennem. Saa vilde Apo
tekeren ofre Tyren i Videnskabens Tjeneste og lod den slagte. Samt
lige Dyrlæger i Odense var med ved Obduktionen, og skønt vi rodede 
godt i det, var det ikke muligt at finde det mindste Spor af Tuber
kulose. Apotekeren skrev derefter en Bladartikel, som gik igen i 
mangfoldige af Landets Blade, og hvori han udtrykte sin Skuffelse 
over Tuberkulinet og udtalte som sin Mening, at det ikke havde nogen 
Betydning som Diagnosticum, Prof. B. Bang sagde til mig: Jeg tror
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nu, at Tyren alligevel var tuberkuløs, og jeg maa indrømme, at det 
tror jeg ogsaa.

Saa var der Kirurgien. Det var i et af Lector, senere Prof. Sand's 
første Aar. Om han var nogen stor Videnskabsmand, véd jeg ikke, 
men at han var en usædvanlig dygtig Praktiker, er der ingen Tvivl 
om. Han var ogsaa en fornøjelig Mand at have med at gøre, og jeg 
holdt virkelig af ham til Trods for, at jeg omtrent straks, da jeg 
kom paa 2den Del, kom lidt paa Kant med ham. Det gik saaledes til: 
Vi var en Snes Elever til Operationsøvelser, og det første, vi skulde 
prøve, var Aareladning paa en stakkels Anatomihest. Vi kunde selv
sagt ikke alle aarelade den, og der blev da udtaget de af os, som 
først skulde prøve, og blandt dem var jeg. Der var flere af de uhel
dige, som gerne vilde være med, og derfor sagde jeg disse ulyksalige 
Ord: »Jeg vil gerne trække mig tilbage for en af mine Kammerater, 
jeg har nemlig aareladt ofte, naar jeg hjalp min Fader.« »Naa«, 
sagde Lector Sand, »naar De kan alting i Forvejen, hvad Fanden vil 
De saa her,« og jeg kunde i de to Aar , til jeg skulde op til Eksamenen, 
godt mærke, at han saa skævt til mig. Dette holdt dog temmelig plud
selig op ved den skriftlige Eksamen. Vi havde skrevet om Ulceratio- 
ner paa Cornea, og jeg havde som de andre afgivet min Afhandling. 
Saa en Dag kommer jeg til at tale med Assistenten i ambulatorisk 
Klinik, Dyrlæge Rasmus Larsen, han var Fynbo ligesom jeg, og vi 
var blevet Venner. R. Larsen fortalte mig, at Lector Sand havde 
udtalt, at han ikke forstod, hvem der havde skrevet den ene Besva
relse af Opgaven; den var meget bedre end nogen af de andre. Ras
mus Larsen sagde: »Det er nok Sørensen«. »Hvor vil De hen«, sagde 
Lectoren, »han kan ikke skrive saadan en Afhandling. Jeg kunde 
forstaa det, hvis det var en Nordmand, men jeg kan se af Sproget, 
at det er en Dansker«. Der var nemlig paa Holdet to prominente 
Nordmænd, nemlig Halvor Horne, senere Veterinær direktør i Norge, 
og Isachsen, der blev Højskolemand i Norge. Saa blev vi en Dag 
kaldt op paa et Auditorium, og »Nøglen« for de Mærker, hvormed 
Afhandlingerne var betegnede, læst op. Det viste sig, at Nr. 14, den 
gode Afhandling, var skrevet af S. J. Sørensen. Sand gjorde store 
Øjne, men kom ned og trykkede mig i Haanden, ønskede hjertelig 
til Lykke og sagde, at det var den bedste Besvarelse, han nogensinde 
havde faaet; fra den Dag af, var Sand omvendt og saa paa mig med 
andre Øjne end tidligere. Jeg fik Ug for den. Vi var 21 Kandidater, 
de 7 fik Mdl., 5 Tg., 5 G. og 3 Mg. Jeg skriver ikke dette for at 
prale, skønt det maa jeg vel have Lov til efter den Oplevelse, men 
mest for at give.en Karakteristik af Lector Sand, Han kunde være
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haard og bidende, men blev han overbevist om at have taget fejl, 
var han ikke bange for at slaa om og søge at gøre det godt igen. 
Lector Sand n&y fra den Dag min Ven. Han har ofte besøgt mig 
i Odense, hjulpet mig bl. a. med Klaphingste. Kastration af disse 
var hans Kæphest. Blot et Vink, saa rejste han over til mig, ikke 
for Fortjenestens Skyld, han vilde kun have sine Rejseudgifter dæk
kede.

I Husdyrbrug havde vi Professor Goldschmidt. Det var et af hans 
første Elevhold, jeg var paa, og han havde derfor ikke megen Erfa
ring som Pædagog. Han var i øvrigt en flink og elskværdig Mand. 
Jeg er næsten bange for at fortælle, at jeg ogsaa i skriftlig Husdyr
brug til Eksamenen kaprede mig et rent Ug. Det var altsaa 3 Ug’er 
i de tre skriftlige Fag.

En ganske morsom og ejendommelig Lærer havde vi i Docent 
Becker, der underviste i Beslaglære og Beslagkunst. Nu har mine 
Hænder altid siddet rigtig, saa jeg havde ikke svært ved at gøre 
mig gældende i Smedjen, hvor vi dengang selv smedede Hesteskoene 
og Sømmene og lagde dem under en død Hov, som ikke reagerede, 
naar et Søm kom til at gaa for dybt. Til Eksamen i Beslagkunst 
smedede jeg en Ringsko og lagde den under en Hov, som jeg havde 
skaaret ud for Stengalle. Nu gjaldt det jo om, at faa Sømmenes 
Vejninger til at sidde lige højt paa Hovringen. Der var et Søm, 
som stadig drillede mig, og enten ikke kom højt nok eller ogsaa for 
højt op. Hvad gjorde jeg saa? Jeg nappede et Søm over og bankede 
det fast i Skoens Sømhul. Derefter tog jeg den af klippede Sømspids 
og slog den ind udvendig fra i Hovringen og lavede en smuk Vejning. 
Hvis Lærer og Censor havde opdaget det, f. Eks. ved at brække 
Skoen fra, saa havde jeg sikkert ikke faaet mit Ug i Beslagkunst. 
Nu efter over et halvt Hundrede Aars Forløb kan det vel gaa an 
at røbe Snyderiet.

I Retslære havde vi Docent Bruun-Pedersen, som tidligere havde 
været Dyrlæge paa Fyn og var min Faders særdeles gode Ven. Han 
var en god og elskelig Mand. Min ældre Broder, Medicineren, og jeg 
besøgte ofte ham og hans Familie, hvor vi altid blev modtaget paa 
bedste Maade. Hans Foredrag var noget monotone og egentlig ikke 
lette at følge med i.

Det var en rigtig rar Tid, jeg tilbragte paa 2. Del. Jeg havde 
mange gode Kammerater, blandt andre de to omtalte Nordmænd. 
Jeg passede omhyggeligt Forelæsningerne og Øvelserne, og Tiden 
gik, uden at der egentlig skete noget, som særlig har fæstnet sig i 
min Hukommelse. Og saa kom Eksamen, først den skriftlige. Den
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klarede jeg fint, som allerede nævnt; med den mundtlige var det 
knap saa godt. Naar lige undtages Beslaglæren maatte jeg nøjes med 
Mg og enkelte G’er. Jeg var temmelig meget nervøs, og ved Eksa
mensbordet kunde jeg ikke faa Tid til at sunde mig og tænke over 
Tingene, saaledes som jeg kunde ved den skriftlige Prøve.

Saa kom jeg paa Vagtstuen. Det var den eneste egentlige praktiske 
Uddannelse, vi fik, og den varede kun V% Aar. Men vi kørte rundt 
i de forskellige »Distrikter« og saa paa syge Dyr. Jeg havde Byen 
København. Den Gang var der stort Kohold i København; der var 
nemlig Brændevinsbrænderier, som holdt Køer til at udnytte Affal
det, og Heste var der ogsaa mange af. Der var nemlig ingen Auto
mobiler eller elektriske Sporvogne. Vi havde ikke saa lidt at gøre 
paa Sporvognsstaldene og hos Vognmændene. Nu ser det jo lidt 
anderledes ud. Saa passede vi efter Tur Klinikken paa Vagtstuen. 
Denne var et lille ret uhyggeligt Rum, hvor vi havde voksdugsbeklædt 
Ottoman til at sove paa. Vi gik paa Slagtekursus for at faa et lille 
Begreb om Kødkontrol, men det var ogsaa kun et lille. Kødkontrollen 
i København var ny, og i Provinsbyerne var der i Virkeligheden 
ingen Kontrol.

Det halve Aar fik Ende, og efter en mindre afsluttende Prøve 
blev vi saa permitterede og sendt ud for at virke med det, vi havde 
lært, og vi syntes selv, vi var nogle drabelige Karle, en Vigtighed, 
som hurtig blev slaaet ned, da vi stod over for den praktiske Udnyt
telse af vor Videnskab. Sagen er jo virkelig den, at nu er det først, 
man skal til at lære og have Erfaringen, som er den bedste Lære
mester. Saaledes er det sikkert ogsaa for de unge Videnskabsmænd, 
der nu sendes ud fra Skolen. Jeg kom nu hjem til Odense til en 
gammel solid Praksis som Assistent hos min Fader, og jeg fik saale
des den Assistenttjeneste, som der nu tales saa meget om som en 
Nødvendighed for de nybagte Dyrlæger. Det var ganske pudsigt, at 
Klienterne delte sig i to Grupper; de fleste vilde helst have Besøg 
af »den Gamle«, men der var ikke saa faa, som ønskede »den Unge«, 
altsaa mig, fordi de gik ud fra, at jeg kom med det nyeste Nye paa 
Dyrlægekunstens Omraade. Vi havde den Gang ingen Automobiler, 
men maatte køre omkring med Heste; om Vinteren var det ofte ret 
strengt. Navnlig naar Hestene gik lidt haardt paa Biddet, kunde 
Fingrene blive saa stive af Kulde, at der skulde nogen Tid til at 
faa dem tøet op. Den Gang var der noget, der hed Kørepels og Fod
pose med Faareskind. Nej, i den Henseende har Nutidens Dyrlæger 
det bedre i deres lukkede Vogne. Et andet Savn var, at vi ikke havde 
Telefon. Vi Dyrlæger her i Odense var enedes om at undgaa at have
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Telefon saa længe som muligt; men da der flyttede en ny Dyrlæge 
til Byen, og han anskaffede Telefon, saa maatte vi andre følge med, 
selv om det ikke var saa meget værd den Gang. Jeg skal blot nævne, 
at jeg fik Byens højeste Telefonnummer, det var 337. Nu er der ca. 
12,000 Telefoner paa samme Distrikt. Paa Landet, hvor vi egentlig 
havde størst Brug for Telefonen, var der langt imellem Apparaterne. 
Nogle Steder var der Telefonforeninger, hvor en hel Landsby slog 
sig sammen om et Apparat, men vi kunde ikke som nu stadig staa 
i Telefonforbindelse med Hjemmet og blive dirigeret omkring. Det 
hændte ofte, naar vi kom hjem, at der saa var Bud om at tage ud 
igen til Naboen til den Klient, som vi lige havde besøgt. Sliddet var 
stort den Gang, og Forholdene var primitive. Det kunde ofte gaa 
saaledes til: En Karl fra Landet kom ridende ind til Dyrlægen, rin
gede paa hans Natklokke og fortalte saa, at Gaardejer N. N. havde 
en Ko, der ikke kunde kælve. Var det om Natten, og det var det ofte, 
maatte man op af sin varme Seng, ned og trække Vognen frem, 
lægge Seletøjet paa Hesten og spænde for, førend man kunde komme 
af Sted. Nu gaar det lettere og hurtigere ved Samarbejdet mellem 
Telefon og Automobil.

Hvad der ogsaa var meget besværligt, var de mange lange Rejser, 
som jeg maatte foretage. Min Fader og jeg praktiserede nemlig paa 
Lensgreve Petersdorff’s Gods Einsiedelsborg (nu Egebjerggaard). 
Greven kunde nemlig ikke lide de Dyrlæger, der var paa Egnen. Der 
var over 4 Mil til Gaarden. Køre derud med Hest og Vogn var for 
meget at byde en Hest, naar den skulde hjem samme Dag. Jeg brugte 
derfor nordfynske Jernbane og blev saa hentet paa Kappendrup 
Station. Selv om jeg altid blev udmærket godt behandlet og modtaget 
paa Gaarden og af selve Lensgreven, saa vilde jeg helst være fri for 
den Praksis, da den tog alt for meget af min Tid. Ofte maatte jeg 
overnatte derude. En Gang rejste jeg i Kupé sammen med en meget 
snaksom Handelsrejsende, og det varede naturligvis ikke længe, før 
han havde faaet at vide, hvor jeg skulde hen. »Saa bliver De vel 
hentet med en Materialvogn?« sagde Manden. »Nej«, sagde jeg, »det 
vover Lensgreven ikke at byde mig, der kommer altid en flot Kale- 
schevogn«, og minsandten, da vi kom til Kappendrup Station var 
Kaleschevognen der, endda med Firspand. Manden gjorde store Øjne; 
han forstod jo ikke, at Hestene daglig skulde røres og derfor blev 
sendt til Stationen. Da der var gaaet nogle Aar, og jeg stadig havde 
anmodet Lensgreven om at slippe for at praktisere paa Gaarden, 
nedsatte der sig en ung Dyrlæge paa Egnen. Jeg sagde til Greven, 
at ham skulde han forsøge, og heldigvis slog han godt an og blev en
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god Ven af Greven, gik paa Jagt sammen med ham og blev Potte 
og Pande paa Gaarden. Det var Dyrlæge H. P. Hansen Nymark, en 
af mine bedste Venner, nu boende paa Uggerslevgaard, som han 
købte, da Jorden blev solgt fra.

En Vinternat i 90-erne blev jeg ringet op, det var fra Herregaar- 
den Schelenborg paa Hindsholm, ca. 4 Mil herfra. Jeg blev anmodet 
om at tage derud straks, da 5 Køer pludselig var blevet syge, og den 
lokale Dyrlæge stod uforstaaende over for det. Jeg fik fat i en Vogn
mand, og han kørte mig derud i Kane i klingende Frost. Da jeg kom 
derud, var de 5 Køer døde. Jeg foretog Obduktion, og heldigvis havde 
jeg taget Mikroskopet med og fandt hurtigt Myriader af Miltbrands
baciller. Saa var den Diagnose sikker, og Besætningen blev sat under 
offentligt Tilsyn. Jeg har set Miltbrand mange Gange, men dette 
Tilfælde var det eneste, hvor mere end én Ko var angrebet. Naar 
vi taler om Miltbrand, skal jeg ogsaa fortælle, at jeg en Dag sad 
i en Forretningsmands Kontor i Odense og talte med ham. Ind ad 
Døren kom hans store prægtige Grand danois. Den logrede for sin 
Herre, faldt saa pludselig om og var død omtrent med det samme. 
Her fandt jeg ogsaa Miltbrandsbaciller. Det viste sig, at Hunden i 
et Garveri var blevet trakteret med en Stump af en Kohale. Det var 
altsaa ikke vanskeligt at konstatere, hvor Smitten kom fra.

Vi fik ikke ret meget for vort Arbejde. Ganske vist var Pengene 
mere værd end nu, men man maa indrømme, at det var ikke meget 
at faa 4 Kr. for at køre % å 1 Mil ud paa Landet med egen Befor
dring og for de samme Penge behandle Dyrene. Kastration af Hing
steplage kostede ogsaa 4 Kr. Ja, det lyder nu lige saa mærkeligt, som 
at man kunde købe en Flaske Akvavit for ca. 40 Øre. Mellem min 
Fader og mig var der det bedste Samarbejde, og jeg tror, at vi sup
plerede hinanden godt. Fødselshjælp og Embryotomi var min Faders 
Kæphest, og han havde med de primitive Instrumenter, der stod til 
Raadighed, faaet stor Færdighed deri.

Mange morsomme Tildragelser er selvfølgelig forekommet i min 
Praksis ligesom i andre Dyrlægers. Jeg skal ikke remse ret mange 
op. Jeg blev en Gang hentet ud til en stor Gaard uden for Odense, 
hvor Sønnen i Gaarden troede, at han havde stor Færdighed i at 
forløse Køer, men denne Gang kunde han ikke komme nogen Vegne 
med det, og maatte derfor tilkalde mig. Jeg undersøgte Koen og 
trak med de bare Næver en Kalv frem. »Det kom De nemt fra«, 
sagde Sønnen, »men saa koster det vel heller ikke saa meget«. »Nej«, 
svarede jeg, »De skal faa det for halv Pris«, hvorefter jeg igen førte 
Haanden ind og fremdrog endnu en Kalv. »Men denne koster ligesaa
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meget«, sagde jeg. Der var altsaa intet sparet. Han havde lagt Reb 
paa et Ben af hver Kalv, det var Forklaringen. En anden morsom 
Fødsel skal jeg ogsaa fortælle om, men først fortælle, at jeg nogle 
Dage i Forvejen havde en Samtale med den gamle Overdyrlæge ved 
Dragonerne, Knudsen. Han fortalte mig, at han for et Par Dage 
siden havde forløst en Ko, og da det var tilende, syntes han, at Koen 
»førte paa«, hvorfor han syede Vulva sammen paa Koen for at for
hindre Fremfald af Uterus. Men Dagen efter maatte han ud og løse 
op igen for at give Plads til en ny Kalv. Jeg skrev mig dette bag 
Øret. Der er altid ved saadanne Historier noget at lære for en ung 
Dyrlæge. Naa! Jeg kom altsaa ud til en Ko, der ikke kunde føde. 
Jeg fik hurtigt og uden stort Besvær en ret stor Tyrekalv frem. I 
Henhold til Overdyrlægens Fortælling sagde jeg, at jeg vilde føle 
efter, om der var flere Kalve. »Det er ikke nødvendigt«, sagde Eje
ren, »der er saamænd ikke flere end denne store Kalv«. Jeg følte 
alligevel efter og fremdrog Nr. 2. »Skal De ikke føle efter, om der 
er flere?», sagde Ejeren ironisk, »jo«, sagde jeg, og minsandten om 
jeg ikke fik fat i Nr. 3, men saa var der heller ikke flere. Bondekonen 
kom ud i Stalden og spurgte, hvordan det gik. »Ja, nu har vi faaet 
3«, svarede jeg, »det er ikke godt at vide, hvornaar vi er færdige«. 
Det var om Fødsler. En anden Gang blev jeg hentet til en Ko, der 
havde en Roestump siddende fast i Spiserøret. Jeg førte Sonden 
ind gennem Munden, men blev standset af Ejeren, der sagde, at 
han hellere vilde have Roestykket op i Komunden i Stedet. Jeg 
skulde føre Sonden ind bag fra i Endetarmen. Jeg skal ikke plage 
Dem med flere af den Slags Historier, som enhver ældre Dyrlæge 
kender mange af og maaske meget morsommere, men gaa over til 
at tale om Kødkontrollen.

Den var yderst primitiv og bestod i, at min Fader gik paa Torvet 
imellem Slagterboderne og saa paa Kødet. Det var jo ikke meget 
betryggende, men af og til gik der dog en Krop Kød eller Flæsk 
til Kassation. Først i Slutningen af Aarhundredet blev der bygget 
offentlige Slagtehuse, og egentlig Kødkontrol begyndte. Jeg fik en 
Assistentplads, som var lønnet med den store Gage af 800 Kr. aarlig. 
Der var dengang Kontrol med indført Kød, og jeg fik den Bestilling 
at passe en Kontrolstation, som var indrettet paa Raadhuset.

Fra Aarhundredskiftet var jeg Overdyrlæge paa A/S J. D. Koop
manns Svineslagteri, Odense. Det var en meget ensformig Bestilling 
at undersøge 4—600 Svin paa Samlebaand. Der var i Begyndelsen 
ca. 6 % tuberkuløse, tilsidst næsten ingen. Andre Lidelser var for
holdsvis sjældne. Det gjaldt den Gang om at kunne komme op om
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Morgenen. En Overgang begyndte Slagtningerne KL 5, og jeg maatte 
møde ca. 1 Time tidligere til det levende Eftersyn. Saa kom der en 
Sommer med Sommertid, det betød, at nu maatte jeg møde paa Slag
teriet, naar Klokken strengt taget kun var 3. Den Sommer fik jeg 
ikke megen Nattesøvn. Desværre maatte jeg tage min Afsked, førend 
Pensionsordningen var kommet i Gang.

Underdyrlæge ved I. Artilleriregiment.

I Aaret 1892 aftjente jeg min Værnepligt som Underdyrlæge ved 
1. Artilleriregiment. Det var en mærkelig Uddannelse, Dyrlægerne 
fik her. Jeg skulde følge med Batteriet paa Øvelserne, men Overdyr- 
lægen og Reservedyrlægen (St. Friis) saa vi intet til, og jeg har i 
den Tid, jeg laa ved Regimentet, ikke behandlet en eneste Hest. Men 
jeg fik lært at ride, og det var da altid noget. Næste Aar kom jeg 
til Odense-Dragonerne som Reservedyrlæge under den før omtalte 
Overdyrlæge Knudsen. Her maatte jeg gøre Arbejde for Pengene 
(700 Kr. aarlig). Desværre gik Halvdelen af første Aars Gage til 
Uniformen, men jeg var virkelig ogsaa fin i Tøjet. Til Galla havde 
jeg Guldgehæng og trekantet Hat. Jeg fik en Hest at ride paa, og 
det var egentlig det bedste ved Embedet, og det var det største Savn, 
da jeg blev permitteret. Paa Efteraarsmanøvrerne og de lange
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Marchture f. Eks. helt op til Funder ved Silkeborg, havde jeg det 
meget fornøjeligt, og der kunde fortælles muntre Episoder derfra, 
men det vil vel føre for vidt. Jeg stod mig godt med Officerskorpset 
og fik gode Kammerater blandt Officererne. Det var et fornøjeligt 
Liv, men ikke billigt.

Jeg tog altid meget flittigt Del i Foreningsarbejdet; der var ikke 
mange Dyrlægemøder, som jeg ikke besøgte. Jeg havde den Ære 
at blive Formand for Fyns Stifts Dyrlægeforening i 1915 og gik 
af efter Tur i 1921. Det var egentlig et ganske fornøjeligt Arbejde. 
Det var lige under den første Verdenskrig, og det var besværligt 
at skaffe Foredragsholdere, men jeg synes selv, at det gik helt godt, 
selv om jeg ogsaa undertiden blev Genstand for ret haard Kritik. 
Repræsentantskabsmøderne var meget interessante; det, der egentlig 
var det kedeligste, var Mægling mellem Kolleger, der var blevet 
uenige. Men ogsaa det gik rigtig godt. Jeg har kun Grund til at 
tænke tilbage til den Tid med Glæde.

Min Fader var i mange Aar Formand for Fyns Stifts Kreatur
forsikringsforening, et Hverv, som han gik op i med stor Interesse. 
Da han døde i 1901, blev der en Plads ledig i Bestyrelsen, og man 
valgte mig, vel nok mest paa Grund af, at jeg var min Faders Søn. 
Jeg var jo kun 31 Aar gammel og endnu ikke videre kendt. Jeg fik 
snart stor Interesse for Forsikringen og havde nogle meget fornøje
lige Møder i Bestyrelsen. Jeg er nu den eneste af Bestyrelsen, der 
er tilbage fra den Tid, og i de mellemliggende Aar har der været 
mange forskellige Bestyrelsesmedlemmer. Det glæder mig at kunne 
sige, at de alle blev mine Venner. Efter min Faders Død blev den 
meget kendte Kvægopdrætter Rasmus Christiansen, Brenderupgaard 
(tidligere Eskelund) Formand. Da han i Marts Maaned 1920 trak 
sig tilbage paa Grund af Alder, blev jeg valgt til Formand og fun
gerer endnu. Som jeg allerede har fortalt, fik jeg stor Glæde for 
denne Gren af mit Arbejde. Forsikringsforeningen blev mit Hjerte
barn. Da jeg samtidig var vetérinærvidenskabelig Konsulent for For
eningen og rejste omkring paa hele Fyn og en Del af Smaaøerne, 
kom jeg i Kontakt med de fleste af Landsdelens Dyrlæger. Det var 
til de fleste Tider meget fornøjeligt. Somme Tider blev det lidt ube
hageligt, naar jeg ikke kunde være enig med mine Kolleger om Diag
nosen. I de allerfleste Tilfælde blev det dog mellem os.

Min Fader havde, før jeg kom hjem som Dyrlæge, Eksporteftersyn 
med Kreaturer, der gik til England. Det var vist nok den bedste 
Forretning, han har haft, men den holdt ret pludselig op, da Eng
lænderne stoppede Eksporten. Saa var der ikke noget at gøre med
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dette Arbejde, førend Eksporten af levende Kreaturer til Tyskland 
begyndte; jeg fik den Bestilling, da min Fader var død, 1901, og det 
gik egentlig strygende i mange Aar, ja, lige til jeg som 70-aarig 
maatte trække mig tilbage. Tillige havde jeg Tilsynet med Eksport
markedet og Levekvægsmarkedet og Grisetorvet, men alt dette for
svandt for mig, da jeg blev halvfjerds.

Fra først i Aarhundredet fik jeg Ansættelse ved Statskødkontrollen 
paa A/S J. D. Koopmanns Svineslagteri. Det vedblev ogsaa, til jeg 
fyldte 70, saa maatte jeg give op. Jeg har altsaa været i Statens 
Tjeneste i over 40 Aar baade ved Statskødkontrollen og Eksport
markedet. Nu, da jeg var halvfjerds, fik jeg et Spark ud af Lemmen. 
Pension havde ingen tænkt paa.

Nu er jeg en gammel Mand. Kræfterne er svundet og Helbredet 
^kkø saa godt, som det før har været, men jeg klarer mig ved at 
spænde Livremmen ind. Det gaar foraabentlig i den korte Tid, jeg 
har tilbage. Jeg faar nu Tiden til at gaa ved at praktisere paa Hunde 
her i Byen, og det gaar helt godt. Tidligere brød jeg mig ikke om 
Hundepraksis, nu synes jeg, det er meget fornøjeligt. Man kan blive 
Ven med Hundene; det lader sig ikke gøre ved Heste og Køer. Og 
det er morsomt at se, hvor forskelligt Hundene reagerer over for 
min Behandling. Jeg havde en lille Gravhund i Behandling for et lille 
Papillom paa Brystet. Det blev opereret bort, det gik let og var ikke 
videre smertefuldt. Alligevel blev Hunden saa gal paa mig, at den røg 
i Benene paa mig, naar jeg senere traf den paa Gaden. At Hunde 
ogsaa kan vise Forstaaelse og maaske Taknemmelighed, viser en 
anden Sygehistorie. En Foxterrier var sprunget ned fra et Halvtag 
og havde paadraget sig Fractur af Underarmsbenene paa begge For
ben. Jeg anbefalede straks at lade Hunden dræbe, da jeg ikke kunde 
tænke mig, hvorledes den skulde klare sig uden Forben, men Ejer- 
inden græd og bad mig forsøge, og det gjorde jeg. Der kom Gibs- 
bandage paa begge Ben, og da jeg et Par Dage efter tilsaa Hunden, 
havde den lært sig selv at gaa paa Bagbenene; det gik udmærket, den 
kunde endog hoppe op ad en Trappe. Men det mest rørende var, at 
Hunden, naar jeg tilsaa den, selv kom hen til mig, lagde sine Forben 
i mit Skød, for at jeg skulde behandle den. Hunden kom sig fuldstæn
dig, blev ikke engang skævbenet, og Ej er inden var glad og taknemlig 
for Resultatet. Desværre varede det kun et Par Maaneder, førend 
Hunden blev kørt over og dræbt af en Bil.

Nu fører jeg paa mine gamle Dage en rolig og stille Tilværelse. 
Jeg holder ingen Befordring og spadserer eller kører med Sporvogn 
til mine ikke altfor mange Patienter. Naturligvis maa man, naar
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man er naaet saa højt op i Aarene, spænde Livremmen ind, men For
nødenhederne og Fordringerne er ogsaa meget mindre.

I de godt 54 Aar, jeg har været Dyrlæge, har der selvfølgelig været 
nogle Mindedage. Først var der 25 Aars Jubilæet i 1916, det fejredes 
ved en Middag for min Slægt og mine Venner. Saa var der 50 Aars 
Dagen. Den gled næsten sporløst forbi. Ja, det vil sige, der kom jo 
nogle kønne Ord i Aviserne. Saa var der min 70 og 75 Aars Fødsels
dag. Den blev gjort festlig ved Gaver fra Nær og Fjern. Særlig fik 
jeg en smuk Paaskønnelse fra Fyns Stifts Kreaturforsikring.

Ja, det er , hvad jeg har at fortælle. Der var egentlig meget mere, 
men der er Hensyn, som forbyder mig at tale om de Genvordigheder, 
som Misundelse har bragt mig. Det er mig umuligt selv at bedømme, 
om disse Linier har nogen Interesse for mine Kolleger. Nu giver jeg 
dem til Dansk veterinærhistorisk Samfund, saa maa det afgøre, om 
det er Offentliggørelse værd.
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VALDEMAR. LOUIS PETER STEINER. — Død 17. Januar, 78 Aar 
gammel.

c. 1930

hus og fra 1927 Leder af

Steiner blev født i København % 1865 
som Søn af Gasmester J. J. Steiner og 
Hustru M. Nielsen.

I 1885 tog han Dyrlægeeksamen, ned
satte sig i Ebeltoft, hvorfra han i 1887 
flyttede til. Terslev, pr. Haslev. Efter 3 
Aars Ophold her flyttede han til Smid- 
strup, Børkop, og i 1896 nedsatte han 
sig i Næstved. Her blev han i 1905 an
sat som kontrollerende Dyrlæge ved A/S 
I. D. Koopmanns Svineslagteri, hvilken 
Stilling han opgav i 1925. Fra 1915 
varetog han den kommunale Kødkontrol, 
blev 1924 Overdyrlæge ved A/S Næst
ved Kvægtorv og det offentlige Slagte- 

den kommunale Mælkekontrol. 1 1928 ud
nævntes han til Stadsdyrlæge. Fra Juli 1935, da han faldt for Alders
grænsen, har han været bosiddende i Birkerød.

Steiner overleves af sin anden Hustru, Julie Theodora Hindsgaul, 
Datter af Rentier Nielsen. I dette Ægteskab er der en Datter.

Steiner omtales som en rar og velmenende Mand, der med Omhu 
og Punktlighed udførte sit Arbejde. I de senere Aar svigtede hans
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Helbred; en haardnakket Bronchitis i Forbindelse med et noget 
svækket Syn medførte, at Kræfterne ikke altid strakte saa vidt, som 
han selv gerne ønskede det, samvittighedsfuld, som han var i al sin 
Gerning.

Stéiner ligger begravet paa Birkerød Kirkegaard.

ANDERS ANDERSEN. — Død 5. Marts, 59 Aar gammel.

1938

Andersen var født 2% 1884 paa Grand- 
gaarden, Simested Sogn, som Søn af 
Gaardejer A. Andersen.

1907 blev han Landbrugskandidat, var 
paa Studierejse i Holland og Tyskland 
samme Aar og blev i 1908 Lærer paa 
Næsgaard Landbrugsskole. 1912 tog han 
Dyrlægeeksamen, var derefter Assistent 
i Ringsted og praktiserede fra 1913 i 
Glumsø. Fra 1925—1931 var han For
mand for Præstø Amts Dyrlægeforening.

Andersen var gift med Louise Hanson, 
Datter af Stempelfabrikant John R. Han
son. I Ægteskabet er der 4 Børn.

Med sin solide og joviale Fremtræden, 
ledsaget af et godt Humør og et venligt Smil, og sin bramfri Tale 
skabte Andersen sig en stor Praksis.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1929 har Andersen 
skrevet om Bedømmelse af Tuberkulinreaktionerne og i Aargang 1934 
om Sterilitetsbehandling med spiret Hvede.

Andersen ligger begravet paa Glumsø Kirkegaard.

CHRISTEN MADSEN HANSEN WEIMANN MOGENSEN. - Død 
2. April, 55 Aar gammel.

Mogensen blev født i Skaarup paa Fyn 27/n 1888 og var Søn af 
Gaardejer, Sognefoged Jes Mogensen og Hustru A. M. Petersen.

Han tog Dyrlægeeksamen 1910 og var derefter Assistent hos Dyr
læge Skov, Ulbølle, indtil han i Februar 1911 overtog Praksis i Svend
borg efter Dyrlæge L. Ramvad. Her virkede han i Praksis, ofte bi- 
staaet af 2 Assistenter, indtil sin Død.
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1928

Mogensen var gift med Astrid Jeppe
sen, Datter af Qaardejer J. Jeppesen. 
I Ægteskabet er der 2 Døtre.

Mogensen var en livsglad, venlig, elsk
værdig Mand, der med en usædvanlig 
Flid og Energi varetog sin Gerning, 
dygtig og rutineret som han var. Over 
for sine Kolleger, ja, over for alle var 
han yderst tjenstvillig og hjælpsom, og 
som Klaphingstekastratør har mange Kol
leger haft Bud efter ham.

I Medlemsblad for Den danske Dyr
lægeforening 1944, Side 234, har M. L. 
Madsen skrevet Nekrolog.

Mogensen ligger begravet paa Svend
borg gamle Kirkegaard.

— Død 10. April, 65 Aar gammel.CLAUS PETER NIELSEN.

1942

Nielsen blev født i Tombøl 23/i2 1878 
og var Søn af Lærer, Bankdirektør M. 
Nielsen og Hustru, f. Eskildsen.

Efter at have studeret i Hannover, 
München og Giessen blev han Dyrlæge 
i 1904. Fra 1905—1908 praktiserede han 
* Højer og fra 1908 i Tønder. Han del
tog som Dyrlæge i Verdenskrigen og 
blev forfremmet til Bataillonsveterinär. 
Efter Genforeningen var han indtil Ja
nuar 1921 konstitueret som Kredsdyrlæge 
i Tønder Amt. Derefter blev han ansat 
som kontrollerende Dyrlæge ved Tønder 
Eksportslagteri og offentlige Slagtehus 
samt som 'tilsynsførende Dyrlæge ved

Eksportmarkedet, hvilke Hverv han varetog til sin Død.
Nielsen blev 26/9 1906 i Højer viet til Agnes Kruse, Datter af Gar

nisonsinspektør V. Kruse, Hannover. I Ægteskabet er der en Søn 
og en Datter.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening, 1928, har Nielsen 
skrevet om „Igitol“.
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Claus P. Nielsen, der var født nede i Grænselandet og med Und
tagelse af Studieaarene i Tyskland og de Aar under Verdenskrigen, 
hvor han maatte følge Pligtens Bud og trække i den tyske Soldater
trøje, har henlevet hele sin Tid her, var alle Dage en god, dansk 
Mand, for hvem det nationale var en virkelig Hjertesag.

Han var stærkt interesseret i sit Fag, samvittighedsfuld i sin Ger
ning og holdt sig til det sidste a jour med nye Tanker og Anskuel
ser inden for det veterinære Omraade. I mange Aar drev han en 
betydelig Praksis, og han nød stor Agtelse inden for sit Klientel. De 
offentlige Opgaver, der efterhaanden ikke levnede ham megen Tid 
til Praksis, blev varetaget med en Omhu og Interesse, som skabte 
Respekt om hans Navn.

Han tragtede ikke efter offentlige Hverv; den Tid, hans Gerning 
levnede ham, tilbragte han helst i sit Hjem, hvor han levede et har
monisk Familieliv. Her og i Venners Kreds var han en fremragende 
Fortæller med Sans for Humor. Foreningslivet interesserede ham ikke 
stort, men han var en god Kollega.

Nielsen ligger begravet paa Tønder Kirkegaard.

NIELS OLUF NIELSEN. — Død 26. April, 76 Aar gammel.

1925

N. O. Nielsen var født i Toksværd 
10/2 1868 og Søn af Gaardejer H. Niel
sen, Nr. Tvede.

Han tog Dyrlægeeksamen 1891 og 
nedsatte sig i Remkolde, pr. Klarskov. 
1928 udnævntes han til Kredsdyrlæge, 
hvilket Embede han fritoges for i 1942. 
1938 ophørte han med at drive Praksis, 
hvilken han siden 1933 havde drevet 
associeret med Dyrlæge N. G. Jørgensen.

Nielsen var gift med Marie Rasmussen, 
Datter af Sognefoged O. Rasmussen. 
Hustruen og tre Børn blev paa kort Tid 
revet bort som Følge af Tuberkulose.

N. O. Nielsen var i Besiddelse af en 
umaadelig Energi, rige Evner og stor faglig Indsigt, og ved sin noble 
og venlige Fremtræden skabte han sig en stor Praksis. Inden for 
Tuberkulosebekæmpelsen udførte Nielsen et banebrydende Arbejde, 
hvis Resultater senere skulde danne Grundlaget for den oprindelige 
Form for Tuberkulosebekæmpelse,
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Allerede 1905 stiftede han Tuberkulinforeningen for Remkolde og 
Omegn, for hvilken han i over 30 Aar var Formand. Remkolde 
Mejerikreds var da ogsaa den første af alle Mejerikredse, der kunde 
melde sig fri for Kvægtuberkulose.

1941 udnævntes han til Æresmedlem af Præstø Amts Dyrlæge
forening. Som en offentlig Paaskønnelse for sin Indsats i Kampen 
mod Kvægtuberkulosen blev Nielsen i 1924 Ridder af Dannebrog og 
i 1942 Dannebrogsmand. Efter hans Død rejste Remkolde og Omegns 
Tuberkulinforening paa hans Gravsted et Mindesmærke, udført af 
Billedhugger Kaj Bjørn, Vordingborg, og bærende et Portrætrdief af 
Dyrlægen.

Vedrørende Nielsens talrige litterære Arbejder skal henvises til Den 
danske Dyrlægestand, 1934.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening, 1944, Side 414, 
har Ebbe Christensen skrevet Nekrolog.

Nielsen ligger begravet paa Sværdborg Kirkegaard.

ALBERT CARLO IVERSEN. — Død 29. Juni, 48 Aar gammel.

1944

Albert Iversen blev født i Randers 28/9 
1895 og var Søn af Beslagsmed ved 
5. Dragonregiment Albert Iversen og 
Hustru, Alberta Iversen.

Han tog Dyrlægeeksamen 1922 og var 
indtil 1925 Assistent i Ørbæk, Voldum og 
Stubbekøbing. I 1925 nedsatte han sig 
i Spentrup.

Den I2/io 1927 blev han gift med Au
gusta Jacobsen, Datter af Brugsforenings
uddeler Thomas Jacobsen, Spentrup. I 
Ægteskabet er der tre Døtre.

Albert Iversen var en i sin Gerning 
stærkt interesseret Dyrlæge. Her skal 
lige nævnes hans Artikler i Medlemsblad 

for Den danske Dyrlægeforening 1929 og 1931 om En Undersøgelse 
af Vigantols Indvirkning paa sildigt udrugede Hønekyllinger. Paa sin 
Egn var han meget afholdt. Til sene Tider vil danske Dyrlæger, ja, 
hele det danske Folk, mindes hans Indsats i Danmarks Frihedskamp, 
hvilken Indsats han maatte betale med sit Liv. Han blev af Tyskerne 
dømt til Døden og henrettet i Ryparken. Efter Kapitulationen førtes 
hans Baare til Hjemstedet.
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HANS VALDEMAR HANScN. — Død 30. Juni, 59 Aar gammel.

1941

H. V. Hansen blev født i Kirke Skens
ved 7/a 1885 og var Søn af Qaardejer 
Hans Hansen, Gløvermosegaard, Kirke 
Skensved, og Hustru, Karen, f. Rasmussen.

1918 tog han Dyrlægeeksamen og var 
derefter Assistent hos Dyrlæge Aage 
Fritz, Kalundborg, og Dyrlæge Jensen, 
Gimlinge, Flakkebjerg. December 1918 
nedsatte han sig i Vegger, hvor han 
siden har praktiseret.

Hansen var gift med Anne Katrine 
Jørgensen, Datter af Slagtermester C. J. 
Jørgensen, Brønderslev, og Hustru, Lau
rette Marie, f. Nielsen. I Ægteskabet er 
der en Datter og en Søn.

Dyrlæge Hansen var en dygtig Praktiker, der havde Landmænde
nes Tillid. Han fik hurtigt en stor Praksis, og hans Kundekreds var 
ham meget hengiven. Han bød sig selv meget — vel sagtens for 
meget — og var altid ligevægtig, selv om han havde nok saa meget 
at bestille. Man kunde aldrig mærke paa ham, at han havde travlt. 
Den store Skare, der fulgte ham til Graven, viste, hvor afholdt han 
var. I Selskabslivet var han munter og kunde udfolde stor Lune, 
naar han fortalte om sine mange Oplevelser.

Hansen ligger begravet paa Vegger Kirkegaard.

HANS MARCUSSEN HØYBERQ. — Død 5. Juli, 73 Aar gammel.

Høyberg var Søn af Købmand P. Høyberg og Hustru, C. Jacobsen, 
og blev født i Ribe 21/o 1871.

1895 tog han Dyrlægeeksamen, hvorefter han ansattes som Assi
stent ved Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling. 1897—1900 
var han Reservedyrlæge i Hæren, 1898 tillige tilsynsførende Dyrlæge 
for Københavns Sundhedskommission og fra 1898—1900 Dyrlæge 
ved Sundbyernes Sundhedskommission. Fra 1900—1906 var han ansat 
som Veterinærlæge (som Stillingen dengang betegnedes) under Kø
benhavns Sundhedskommission. Ved Oprettelsen af Stadsdyrlæge
embedet paa Frederiksberg 1906 ansattes Høyberg her og virkede 
her indtil sin Død. 1908 blev han Forstander for Frederiksberg Kom-
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c. 1940

munes Laboratorium for Undersøgelse 
af Levnedsmidler, og fra 1913 indtraadte 
han ifølge Embedsstillingen som Med
lem af Sundhedskommissionen. Fra 1915 
var han tillige Medlem af Epidemikom
missionen. I Tiden efter forrige Verdens
krig (1918—1922) var han Organisator 
og Leder af den af Prisreguleringskommis
sionen anordnede Mælkefedtkontrol i 
Storkøbenhavn. 1912—1922 var Høyberg 
Medlem af Hovedbestyrelsen i „Hestens 
Værn“. 1 1931 Medlem af Hovedkomiteen 
for den internationale Mejerikongres. I 
1918 fremkom Høyberg med sin Hurtigme
tode til Fedtbestemmelse i Mælk uden

Anvendelse af Centrifuge. 1923 tog Høyberg i Hannover den tyske 
veterinærmedicinske Doktorgrad paa Afhandlingen: Untersuchung 
über die Zusammensetzung der Milch in Dänemark 1913—1922.

Høyberg var i Besiddelse af rige Talegaver, altid oplagt til Dis
kussion, hvor han med den Jyden medfødte Sejghed og Stædig
hed forfægtede det af ham engang indtagne Standpunkt. Netop 
disse hans skarpt skaarne Meninger og Stejlhed skabte ham ikke 
lutter Venner. I Standens Udvikling, saavel den videnskabelige 
som den økonomiske, var han fra sine yngste Aar stærkt inter
esseret. Her skal i denne Forbindelse nævnes, at han var Med
stifter, Medudgiver og Medredaktør af Skandinavisk Veterinär-Tid
skrift fra 1911-1932, Stifter af og Formand for Mælkehygiejnisk 
Forening for danske Dyrlæger 1912-1917, i Bestyrelsen for Kød-og 
mælkehygiejnisk Forening fra 1917-1920. Som Tilskuer til Høybergs 
Færden de senere Aar maatte man faa Indtrykket af, at han i nogen 
Grad levede paa Minderne og sin tidligere Indsats paa det veterinære 
Omraade.

Vedrørende Høybergs store litterære Produktion, der i overvejende 
Grad stammer fra Tiden før 1925, skal henvises til Den danske Dyr
lægestand 1934. Tilføjes her skal det, at Høyberg ved sin Død fore
stod Redaktionen af 3. Udgave af Den danske Dyrlægestand, hvilket 
Arbejde paa dette Tidspunkt i alt væsentligt var færdigt fra hans Haand.

Høyberg var dekoreret med Jugoslavisk St. Vasa Orden, Officer, 
og med Litauisk Storfyrst Gediminas Orden, Officer.

Høyberg var ugift. Hans Urne henstaar i Kolumbariet i Sønder
mark Krematorium.
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JOHANNES SCHELDE, — Død 18. Juli, 24 Aar gammel.

1942

Johannes Schelde blev født 1920 
paa Nørupgaard i Lejrskov Sogn og var 
Søn af fhv. Sogneraadsformand, Pro
prietær Jens Schelde og Hustru, Karen, 
Nørupgaard pr. Korsvang.

Han tog Dyrlægeeksamen i Januar 
1942, var derefter i over 2 Aar Assistent 
hos Dyrlæge A. R. Møller, Brønderslev, 
og var lige tiltraadt hos Dyrlæge Due, 
Karise, da han blev angrebet af den 
Sygdom, der skulde føre til hans Død.

Schelde beskrives som en lovende, 
ung Dyrlæge, samvittighedsfuld, stærkt 
interesseret i sin Gerning, venlig og fo
rekommende. I to Perioder deltog han 

som Lazaretdyrlæge i Krigen for Finland og var dekoreret med det 
finske Frihedskors med Sværd, 3. Klasse.

I Medlemsblad for den danske Dyrlægeforening 1944, Side 393, 
har A. R. Møller skrevet Nekrolog.

Schelde ligger begravet paa Lejrskov Kirkegaard.

CARL GOTTLOB SCHMID ERIKSEN. — Død 28. August, 61 Aar 
gammel.

1939

Schmid Eriksen blev født 17/i» 1882 i 
Vejle som Søn af Restauratør S. Eriksen 
og Hustru, R. C. Rasmussen.

1916 tog han Dyrlægeeksamen og var 
derefter Vikar, dels her i Landet (Trø- 
rød, Aars, Allingaabro), dels i Skaane 
(Weberöd, Kjeflinge, Lund, Flyinge He
stedepot) og Blekinge (Ronneby). De
cember 1916 overtog han Praksis i Dy
sted, pr. Holme Olstrup efter Dyrlæge 
Fromberg. Siden 1923 varetog han den 
kommunale Kødkontrol i Toksværd og 
Everdrup Kommune og fra 1933 den 
tilsvarende i V. Egede Kommune. En 
Overgang var han Formand for den 
stedlige Sundhedskommission.
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Schmid Eriksen blev 23/i 1917 viet til Karen Marie Olesen, Datter 
af Entreprenørformand Olesen. Ægteskabet er barnløst.

Schmid Eriksen var en dygtig og samvittighedsfuld Dyrlæge, i Be
siddelse af et jævnt og stilfærdigt Væsen og en ypperlig Skildrer af 
Begivenheder og Hændelser, han kom i Berøring med, saavel inden 
for som uden for sit Virkeomraade.

Schmid Eriksens Urne er bisat i Urnehallen paa Næstved Kirke
gaard.

HANS MARINUS LARSEN. - Død 21. September, 71 Aar gammel.

1923

H. M. Larsen blev født i Aalborg 25/3 
1873 som Søn af Avlsbruger J. C. Lar
sen og Hustru, A. Baggesen.

Efter afsluttet Dyrlægeeksamen i 1895 
nedsatte han sig i November s. A. i 
Kvissel og flyttede i 1897 til Frederiks
havn. Fra 1908 ansattes han som til
synsførende Dyrlæge ved de to Eksport
slagterier i Frederikshavn og ved Ind- 
og Udførselskontrollen med levende Dyr 
over Frederikshavn, ligesom han samme 
Aar blev overdraget den kommunale 
Kødkontrol. Ved Oprettelsen af det of
fentlige Slagtehus og Eksportslagteri i 
1928 blev han Stadsdyrlæge og fra 1932 

tillige Leder af den kommunale Mælkekontrol. Med Udgangen af 1943 
fratraadte han Stillingen som Stadsdyrlæge, men forestod endnu ved 
sin Død Kontrollen med Ind- og Udførsel af levende Dyr og med 
Markederne.

Samtidig med disse offentlige Hverv drev Larsen en udstrakt Praksis, 
fra 1914 i Kompagniskab med afdøde Dyrlæge Carl Jensen, ved hvis 
Død han i 1937 opgav Praksis.

Fra 1917—1933 var Larsen, indvalgt af de konservative, Medlem 
af Byraadet.

Larsen blev 28/-> 1898 gift med Kirstine Marie Andersen, Datter af 
Gaardejer C. Andersen. I Ægteskabet er en Datter og en Søn.

Larsen viede til det sidste sit Fag den største Interesse og nød i 
Kraft af faglig Dygtighed alles Tillid, og en beskeden og hjælpsom 
Natur gjorde ham saare afholdt overalt. Som Embedsmand beskrives
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han som en dygtig, paapasselig og nidkær Dyrlæge, der med Omhu 
og uden Skelen til Siderne og uden Hensyn til eventuel Kritik forstod 
at skabe Respekt om sin Person og sin Stilling.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1945, Side 19, har 
N. G. Westergaard skrevet Nekrolog.

Larsen ligger begravet paa Frederikshavn Kirkegaard.

MADS CHRISTIAN CHRISTENSEN. — Død 26. September, 63 Aar 
gammel.

c. 1940

M. C. Christensen var født i Tommerup 
15/i2 1880, Søn af Dyrlæge R. P. Chri
stensen og Hustru, f. Rasmussen.

Han tog Dyrlægeeksamen 1902 og var 
fra November samme Aar til Marts 1905 
Reservedyrlæge ved 3. Dragonregiment 
i Randers, hvor han til 1906 var Assi
stent ved det offentlige Slagtehus. Fra 
dette Aar blev han Korpsdyrlæge ved 
4. Dragonregiment i Næstved, fra 1923 
Overdyrlæge og Lærer ved Rideskolen 
og fra 1932 Lærer ved Beslagskolen. 
Indtil Juli 1938 var Christensen tillige 
Overdyrlæge ved A/S I. D. Koopmanns 
Svineslagteri, samme Sted. Fra 1912 og 

i mange Aar var han Medlem af den staaende Voldgiftsret i Præstø 
Amt, ligesom han i flere Aar var tilsynsførende Dyrlæge ved Mar
keder og Dyrskuer.

1928 udnævntes han til Ridder af Dannebrog.
Christensen blev I3/c 1925 gift med Rigmor Jensen, Datter af Gros

serer J. P. Jensen, København, og Hustru, f. Sørensen. I Ægteskabet 
er en Søn, for Tiden stud, polyt.

Alle sine Hverv passede Christensen med stor Omhu, og inden for 
Hestekredse nød han stor Anseelse for sin Dygtighed. Inden for 
„Hestens Værn“ har han udført et meget betydeligt Arbejde. 1 alle 
Kredse, hvor han færdedes, var han afholdt og respekteret. Hans 
noget indesluttede og utilnærmelige Natur gemte i sig uhyre Hjælp
somhed, Trofasthed og Uegennytte, Egenskaber, der gjorde ham til 
sine Venners Ven.

M. Johansen og Poul Bischoff har i Medlemsblad for Den danske 
Dyrlægeforening 1944, Side 563, skrevet Nekrolog.

Christensen ligger begravet paa Herlufsholm Kirkegaard.
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CHRISTEN OFFER MARIUS CHRISTENSEN. - Død 4. Oktober, 
51 Aar gammel.

c. 1925

Christensen blev født i Haagerup ved 
Brahetrolleborg ^12 1893. Hans Forældre 
var Gaardejer, Sogneraadsformand K, 
Kristensen og Hustru A. K. Jørgensen.

Han blev Student 1911, Dyrlæge 1917 
og var derefter Assistent hos Dyrlæge 
Østergaard, Randers Andelssvineslagteri 
og Dyrlæge Nygaard-Hald, Hjørring, 
1918 nedsatte han sig i Korinth. 1941 
indgik han her Kompagniskab med Dyr
læge A. Rothe, men paa Grund af Syg
dom maatte han i Marts 1943 opgive 
Praksis. Derefter flyttede han til Avernakø, 
hvor hans Hustru driver Avernakø Kro.

Christensen var gift med Adda Marie
Rasmussen, Datter af Kreaturhandler A. Rasmussen. I Ægteskabet 
er der 3 Døtre.

Christensen omtales som en virkelig afholdt Mand, vellidt baade 
af Klientel og Kolleger. Han stod i flere Aar uden for Den danske 
Dyrlægeforening, men det var ikke for at føle sig eller være fri for 
de Forpligtelser, Foreningen lægger paa Dyrlægerne. Han var til en
hver Tid villig til at yde sine Kolleger al Hjælp, og i Særdeleshed til 
Hoppefødsler, hvor hans store, kraftige Skikkelse var ham til uvur
derlig Hjælp, blev han ofte tilkaldt af sine Kolleger.

Christensen ligger begravet paa Avernakø Kirkegaard.

LAURITS MARIUS WENGE. — Død 22. November, 67 Aar gammel.

Wenge (tidl. Nielsen) blev født 2G/« 1877 paa Skjerningegaarden i 
Kværndrup Vænge.

1902 tog han Dyrlægeeksamen, nedsatte sig samme Aar i Bern- 
stoffsminde ved Korinth, men flyttede i 1924 til Espe.

Wenge omtales som en rolig og besindig, stærkt religiøs Mand, 
der uden mange Ord passede sin Gerning. Han efterlader sig Hustru 
og 2 Børn.
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JOHANNES PETERSEN. — Død 13. November, 82 Aar gammel.

1943

Johannes Petersen blev født i Dal
over ved Vejle 19/s 1862. Han tog Dyr
lægeeksamen 1886. Efter Eksamen ned
satte han sig i Bredsten, hvorefter han i 
1893 flyttede til Thisted, hvor han op
arbejdede en meget stor Praksis. Efter 
i 4 Aar — fra 1909 til 1913 — at have 
været Stadsdyrlæge i Skagen, blev han 
i 1913 Stadsdyrlæge i Hjørring, hvor 
han virkede, til han faldt for Alders
grænsen. Sine sidste Aar boede han i 
København.

Petersen var kendt for sin Pligtopfyl
delse og Ansvarsbevidsthed, der prægede 
hele hans Færd og skabte Tillid til den

Institution, han ledede. En venlig Forekommenhed, gode Evner og 
et lyst Smil gjorde ham afholdt overalt.

JENS LUDVIG JOHANNES SE IS TRUP. — Død 7. December, 73 
Aar gammel.

1931

Seistrup var født i Odense den % 
1871 og var Søn af fhv. Skarpretter 
J. C. Th. Seistrup og Hustru L. Hansen.

Han tog Dyrlægeeksamen 1891 og vi
karierede derefter for Dyrlægerne L. An
dersen, Gimlinge, L. Andersen, Nykø
bing F., og Oppermann, Sterrede, til 
Januar 1892. Fra dette Tidspunkt og til 
Juli 1914 praktiserede han i Skelskør og 
fra 1896 varetog han tillige den kom
munale Kødkontrol, fra 1897 ogsaa Kon
trollen ved Skelskør og Omegns Svine
slagteri og fra 1893 Eksportkontrollen 
ved Skelskør Havn.

I Juli 1914 overtog han Statskødkon
trollen ved Roskilde Andelssvineslagteri, og fra Januar 1920 funge
rede han tillige som Dyrlæge ved Roskildeegnens Kreatureksport-
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forening og Eksportkontrollen i Roskilde. 1941 faldt han for Alders
grænsen, flyttede til Taastrup, hvor han nu og da praktiserede. I hans 
Skelskør-Tid var han fra 1898 i flere Aar Formand for Dommer
udvalget til Bedømmelse af Hingste i Skelskøregnens Landboforening.

Fra 1921 var han nogle Aar Medlem af Bestyrelsen for Københavns 
Amts Dyrlægeforening, fra 1920 Medlem af Bestyrelsen for Københavns 
Amts Skytteforenings 1. Kreds, fra 1923 — 1931 Medlem af Bestyrelsen 
for Københavns Amts Fjerkræa vierforening, fra 1924 Medlem af Fæl
lesudvalget til Tuberkulosens Bekæmpelse i Københavns Amt. Fra 
1930 var han Censorsuppleant ved Eksamen i Almindelig Patologi. 
Ved sin Død var han Æresmedlem af GI. Roskilde Amts Skyttefor
ening.

Seistrup var gift 3 Gange. 1. Gang med Gudrun Boyer, Datter af 
Skibsfører J. C. Boyer, 2. Gang med Louise Larsen, Datter af Land
mand H. Larsen, og 3. Gang med Karen Martens, f. Jensen.

Seistrup beskrives som en hyggelig Mand, der med meget Vid 
fortalte om sit Livs Hændelser og Oplevelser. Han var stærkt natio
nalt og forsvarsinteresseret og førte i øvrigt et stille og tilbage
trukket Liv.

Seistrup ligger begravet paa Bispebjerg Kirkegaard.

JøRQEN STENDER. — Død 23. December, 38 Aar gammel.

1938

Datter af Godsejer Niels

Jørgen Stender blev født i København 
s/u 1906 og var Søn af Forfatteren 
cand. jur. Adolf Stender og Hustru Eva, 
f. Lassen.

Han tog først Dyrlægeeksamen i Ja
nuar 1937, idet han havde været be
skæftiget ved Landvæsenet i nogle Aar, 
forinden han paabegyndte Veterinærstu
diet. Efter Eksamen var han Assistent 
hos Dyrlæge Grønnegaard, Vemmelev, 
Vikar for et Par andre Kolleger, og ind
til 1. Juni 1938, da han overtog Praksis 
i Østermarie, var han Assistent hos Dyr
læge J. Schouenborg, Klemensker.

Stender var gift med Lilian Brüel 
Brüel og Hustru Ellen, f. Holm. I Ægte

skabet er der en Søn og en Datter.
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Stender omtales som en i sit Fag meget interesseret Dyrlæge, der 
med et vindende Væsen, et friskt og lyst Humør og en enestaaende 
Hjælpsomhed ikke kunde undgaa at blive afholdt saavel blandt Kol
leger som blandt sit Klientel.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1945, Side 73, har 
Jens Schouenborg skrevet Nekrolog.

Urnen, indeholdende Asken af Jørgen Stender, er nedsat paa Or
drup Kirkegaard.

AXEL KRISTIAN ROUSIN O. — Død 26. December, 51 Aar gammel.

1942

Rousing blev født 3/7 1893 i Randers 
og var Søn af Dyrlæge Anders Andersen 
Rousing og Hustru E. S. Kristensen.

Han tog Dyrlægeeksamen 1917 og var 
derefter indtil Februar 1918 beskæftiget 
hos Dyrlægerne Larsen-Aars, Sonne- 
Farsø, Tendal-Nørresundby og Møller- 
Ry, Gjørlev. Fra Februar 1918 var han 
i et Aars Tid Reservedyrlæge i Randers 
og samtidig Assistent hos Overdyrlæge 
Roed-Müller og N. M. Mose. Februar 
1919 nedsatte han sig som praktiserende 
Dyrlæge i Mørke, hvor han fra 1921 
overtog den kommunale Kødkontrol og 
fra 1932 tillige Kontrollen paa det ny

oprettede A/S Djurslands Svineslagteri i Mørke. Da dette Slagteri faa 
Aar efter Oprettelsen blev nedlagt, overtog han 1935 Stillingen som 
Reservedyrlæge ved Andelssvineslagteriet i Skive, hvor han var, indtil 
han i 1942 udnævntes til Overdyrlæge ved A/S I. D. Koopmanns 
Svineslagteri i Haderslev.

Rousing var gift med Ivilla Eleonora Møllgaard, Datter af Sogne
foged S. Møllgaard. I Ægteskabet er der 2 Børn.

Rousing, der med Interesse gik op i sit Arbejde, omtales som en 
af alle agtet og afholdt Dyrlæge i Besiddelse af et godt Humør og 
et særdeles omgængeligt Væsen.

I Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1945, Side 48, har 
K. Wildenhoff Rasmussen skrevet Nekrolog.

Rousing ligger begravet paa Damager Kirkegaard.
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HANS KOLIND. — Død 30. December, 63 Aar gammel.

c. 1940

Kolind blev født “/s 1881 i Kasten, 
pr. Kolind og var Søn af Gaardejer H. 
Pedersen Kolind og Hustru M. Sørensen.

1912 tog han Dyrlægeeksamen efter 
forinden at have været beskæftiget ved 
Landbruget. Efter endt Eksamen var han 
Assistent hos Dyrlæge Madsen, Tørring, 
i 7 Maaneder, og i 1912 nedsatte han 
sig i Vrønding, hvor han praktiserede 
til 1919, paa hvilket Tidspunkt han flyt
tede til Mørke. Praksis afstod han 1936. 
Fra August 1932 overtog han den kom
munale Kødkontrol i Mørke, og fra Op
rettelsen af Mørke offentlige Slagtehus 
og Eksportslagteri var han kontrollerende

Dyrlæge her. En Overgang var han Medlem af det lokale Sogneraad.
Kolind blev viet 10/9 1912 til Jenny Holst, Datter af Proprietær 

Rasmus Holst, Pederslund, Stabrand pr. Kolind. I Ægteskabet er en 
Datter.

Kolind var en stille, religiøst præget Mand, der med Kærlighed gik 
op i sit Hjem og sin Gerning.

1 Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1945, Side 101, 
har Arne Christensen skrevet Nekrolog.

Kolind ligger begravet paa Mørke Kirkegaard.



REGNSKAB
for Tiden 11. December 1944 til 1. Juni 1945.

Indtægt: 
Kr. 0.

Overtaget Beholdning. 1373 42
Medlemsbidrag............ 2310 00
Tilskud fra Den danske

Dyrlægeforening.... 500 00
Gave fra A/S Carl Fr. 

Mortensen............ 50 00
Salg af Aarbøger og

Særtryk..................... 167 00
Indgaaet udlagt Porto. 107 40
Renter af Girokonto 7 42

Balance . . 4515 24

Udgift: 
Kr. 0.

Bogtryk: Aarbog 1944 
+ Særtryk............ 2551 55

Porto, Telefon. Giroge
byr -blanketter . . 317 50

Fragt ved Flytning af
Arkiv fra Horsens . . 40 75

Kontorartikler.............  9 50
Avisudklip, Bergenholz 66 36
Brandforsikring .......... 3 35
Kontingent til Dansk 

medicinsk-historisk
Selskab og til Dansk 
historisk Fællesfor
ening......................... 22 00

Ialt. . 3011 01
Beholdning:

Girokonto . . . 984,02
Bankkonto . . 520,00
Kontant........ 0,21 1504 23

Balance . . 4515 24

Horslunde, Juni 1945. C. Orove Vejlstrup.

Dags Dato har jeg gennemgaaet Regnskabet for 44- 45;
Regnskabet er overensstemmende med Bilagene. Kassebeholdningen 
forevist mig — og er til Stede.

Aarhus, 10. Juni 1945. fj. Christensen.

Undertegnede har gennemgaaet Regnskabet for n/12 44—*/0 45; 
Regnskabet er i Overensstemmelse med Bilagene. Kassebeholdningen 
til Stede.

Aarhus, 10. Juni 1945. J. p. Nielsen,



AARSBER ETN ING
Den 11. November afholdt Dansk veterinærhistorisk Sam

fund Generalforsamling paa Den kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole. Den fungerende Formand aflagde Beretning. 
Det vedtoges at ændre Lovens § 3, Stk. 1, 2. Linie „3 Mand“ 
til „2 å 3 Mand“. Paa Grund af de forøgede Trykkeud
gifter vedtoges det at forhøje Aarskontingentet fra 5 til 
6 Kr. Til Formand valgtes Dyrlæge Philip Hansen, Knarre
borg, og til Sekretær og Kasserer Dyrlæge Grove Vejlstrup, 
Horslunde. Det fremlagte Regnskab godkendtes enstemmigt.

Paa Repræsentantskabsmødet i 1944 opfordrede Den 
danske Dyrlægeforening Dansk veterinærhistorisk Samfund 
til at lade udarbejde et Overslag over Udgifterne til For
arbejderne til en dansk Dyrlægestat, omfattende alle dan
ske Dyrlæger fra 1779; Overslaget tilstilledes Den danske 
Dyrlægeforening, og paa Repræsentantskabsmødet i Aar 
vedtoges det at bevilge 2500 Kr. aarlig i 3 Aar til Arkiv
arbejder og lignende. Samfundets Bestyrelse er derefter 
straks gaaet i Gang med Arbejdet, der skrider godt frem.

Fra Den danske Dyrlægeforening har vi atter i Aar mod
taget et Tilskud paa 500 Kr., for hvilket Dansk veterinær
historisk Samfund bringer sin bedste Tak, ligesom vi bringer 
en Tak til Lokalforeningerne for deres pekuniære Støtte.

Knarreborg, December 1945.

Philip Hansen.
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