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I n l e d . n i n g ’-

Sedan urminnes tider har hästen varit människans 
trogne följeslagare, hennes nyttigaste husdjur. Hästen 
har i tiden flyttat nomadens tält och hans ringa bohag 
från ort till ort, han har burit vilda ryttarefolk på deras 
ströftåg till aflägsna länder och återvändt rikt lastad med 
byte, han har under århundraden, medan Europa ännu 
var glest bebodt, förmedlat och möjliggjort den samfärd
sel nationer och folk emellan, ur hvilken nutidens kul- 
turlif så småningom spirat upp. Och ännu i dag, som 
är, är han, i synnerhet i glest befolkade länder, bondens 
och landtmannens förnämsta husdjur, den trogne tjänare, 
som drager den tunga plogen och sålunda skaffar brödet 
i huset, som hemsläpar veden till den sprakande brasan, 
föuraget åt de andra husdjuren, som slutligen för husbon
den och de produkter denne har att sälja till långt aflägsna 
orter, därifrån de penningemedel fås, som hvarje äfven 
det ringaste tjäll måste hafva. Och sedan hästen med 
klingande bjällror och grant utstyrd hemfört åt sin hus
bonde henne, som skall dela bondens besvärliga lif, har 
hästen gjort färden till kyrkan med deras första barn,
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som där skall döpas, och. så har hästen gjort samma färd 
om igen, många, många gånger, kanske endast altför ofta, 
intill dess han en dag forslar i svartklädd kista hnsets 
mor nu för sista gången till hvilan från alla hennes mö
dor och besvär. Sålunda delar hästen i allo bondens fröj
der och besvär och blir så småningom så att säga medlem 
i familjen. Alla tider, alla dagar, tägas hans tjänster i 
anspråk, och man är redan så van vid att dessa tjänster 
aldrig nekas, att man knappast tänker därpå förr än den 
dag, då spiltan är tom och fråga uppstår, huru den trogne 
kamraten skall ersättas af en annan. Och först då, kan
ske aldrig förr, kommer man att tänka på hvilken redlig, 
oförtruten husets vän man haft, och kanske man då någon 
gång tänker på huru man lönat det ädla djuret. Kanske 
man då minnes de år af foderbrist, då den trogne tjänaren 
ej fick äta sig mätt, då svälten nedsatte hans krafter, dem 
han icke dess mindre lika troget offrade i gårdens arbete, 
och kanske man till slut med ett stygn i hjärtat minnes, 
huru man med hugg och slag och svordomar sökte ersätta 
de bristande krafter, dem svälten längesedan förtärt. Sväl
ten, som af den feta, glänsande och ystra hästen gjorde 
en eländig skinnmärr, hvilken knappast orkade framsläpa 
sin egen utmagrade skepnad, än mindre det lass man på
lade honom.

Måhända minnes man alt detta — måhända icke. 
Men man är skyldig att göra det. Ty möjligtvis skall en 
sådan eftertanke förebygga likadana orättvisor emot den 
efterträdare, som nu intagit den tomma spiltan, möjligtvis 
förfar man då med den mänsklighet, som är en helig plikt
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mot ett djur, som till den grad, som hästen, villigt offrar 
sina sista krafter, ja sitt lif, i människans tjänst.

De orättvisor, som så ofta begås mot hästen, begås 
dock ingalunda endast af den okunnige bonden. Nej, ofta 
äger han en klarare insikt om hästens värde än den store, 
förmögne godsägaren. Den förre arbetar själf med, han 
ser huru hans häst med honom delar arbete och besvär
lighet, uthärdar köld och snöstormar på långa färder, på 
ofta obanade vägar, och därför sörjer han för hästen, hvars 
oumbärlighet han fått pröfva, ofta bättre än herremannen, 
som i vår tid så ofta negligerar stallet för ladugårdens 
skull. Bonden ger ofta det kraftigaste höet åt sin arbets
kamrat, godsägaren berömmer sig ofta af „att han icke är 
hästkarl, att han ej bryr sig om stallet“. Ladugården visar 
ju  dag för dag i mjölkjournalen huru många kannor mjölk, 
d. v. s. huru många mark och penni, erhållas i utbyte mot 
det foder, den säd, som lämnas till den. Hästens arbete 
däremot står ingenstädes förtecknadt. Intet konto öppnas 
för honom, ingen mejerijournal vittnar stortaligt om huru 
äfven hästen kanske öfverrikligt gäldat hvad honom läm
nats, och därför får man på så mången stor herregård 
skåda arbetshästar, hvilkas utmagrade och lidande utse
ende utgöra en svår anklagelse mot den husbonde, som af 
dem endast tager, men intet gifver. Man har helt enkelt 
slagit om från en ytterlighet till en annan. Det har med 
skäl klandrats, att så mången possessionat från förra tider 
endast bekymrade sig om sina hästar och att han åt dem, 
i synnerhet åt sina åkhästar, offrade hafrelårens innehåll, 
medan korna ej erhöllo vidare än halm och den obetydliga
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spanmål värdinnan någon gång lyckades — oftast värden 
ovetande — insmugla till ladugården. Man liar klandrat 
detta ocli klandret har värkat. Detta, eller kanske lika 
mycket mejeriprodukternas stigande värde, har förskaffat 
ladugården rättvisa. Men detta har numera skett på stal
lets bekostnad, och man har således åter skjutit öfver må
let! Man skall ej glömma, att i tider af svår foderbrist, 
då den järnhårda nödvändigheten omöjliggör för jordbru
karen att sä underhålla sina husdjur, som mänsklighet 
lika väl som den egna fördelen bjuda, — då är det rät
tare att af knäppningen börjar i ladugården, ej i stallet, 
åtminstone icke börjar i arbetshästens spilta. Ty kon vid 
sitt bord behöfver ej arbeta, hon hvilar och lider, medan 
hästen, utmattad af svält, kanske genom pisken framtvingas 
i ett tungt arbete, gentemot hvilket till och med den bästa 
viljan är vanmäktig! E tt rä tt behjärtande af detta förhål
lande skall möjligen förmå mången att godtgöra hvad han, 
mer af obetänksamhet än af omänsklighet, brutit mot hästen.

Så mången, som berömmer sig utaf att han „icke är 
hästkarl44, anar icke hvilka lidanden han genom sin okun
nighet drager öfver hästen, vare sig att han fordrar af 
denna mera, än som motsvarar hästens krafter, a tt han 
låter hästen arbeta såsom selbruten eller springa långa 
vägar, då en brännande smärta och hetta i hofven i hög 
grad försvårar detta för hästen, eller att han eljes ej skö
ter hästen som sig bör.

En rätt skötsel af hästen är emellertid icke möjlig, 
så länge man saknar alla härför nödiga insikter och kun
skaper. A tt i någon mån af hjälpa en sådan brist är när-
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mast ändamålet med föreliggande lilla arbete, hvilket här- 
medelst, under anhållan om läsarens öfverseende, lämnas 
till allmänhetens och hästägarenes begagnande.

Hästens ursprung.
Hvarifrån den tama hästen leder sitt ursprung, hvar 

och när människan först infångade den vilda, skygga hästen 
och tämjde honom till det lydiga, villiga husdjur, som nu 
tjänar henne, är en hemlighet och torde väl för alltid 
förblifva så. Senast har den åsikt börjat göra sig gäl
lande, att den tama hästen är en afkomling af en ännu 
lefvande vild hästart, Tarpan, som talrikt förekommer och 
lefver på mellersta Asiens högslätter och i öknen Grobi. 
Tarpanen är liten till växten, påminner i sitt yttre mycket 
om den turkmeniska hästen, har ett tungt hufvud, oftast 
med framåt krökt profil (ramskopf), är till färgen mus
black, ofta med ål på ryggen och zebratecken på fotterna, 
samt har, isynnerhet under den kalla årstiden, en ytterst 
tä t hårrem, yfvig man och kort svans. Han lefver i stora 
hjordar om flere hundra djur och är till ytterlighet skygg, 
så att han alltid utställer vakt, innan han vågar afbeta 
det tarfliga korta gräset, som här och där framsticker ur 
ökensanden. Yid hvarje den minsta fara gnägga de ut- 
stälda vakterna till, hvarpå hela hjorden i vildaste fart 
begifver sig på flykten. Icke dess mindre lyckas det rä tt 
ofta för de hästkunniga tartarerna att infånga tarpaner,



samt att någon gång äfven tämja dem, ehuru detta vill 
falla sig ytterst svårt.

För några år sedan upptäkte den berömde ryske 
Asien-resanden P rz e w a ls k i  i Tarimbäckenet söder om 
Thian-Schan en annan vild hästart, som han benämnde 
Equus Przewalski och den han antager vara stamfar 
till den tama hästen. Något fullt tillfredsställande bevis 
för riktigheten af sin åsikt har han dock icke kunnat 
prestera.

Enligt all sannolikhet hafva de folkslag, som bebodde 
de stora slätterna i mellersta Asien, först infångat den vilda 
hästen. Hästens förmåga att bära ryttare och draga lass 
upptäktes väl tidigt nog af dessa nomadiserande stammar, 
och från Asien har hästen så småningom spridt sig västerut. 
Redan åttahundra år före Kristi födelse användes hästar i 
kappkörningarna vid de Olympiska spelen; och i Egypten, 
som under Pharaonernas tid egde ett ypperligt kavalleri, 
har hästen, enligt hvad fornminnesmärken gifva vid handen, 
redan långt tidigare, eller åtminstone 2400 år f. Kr. f., varit 
i begagnande. Från dessa länder har hästen spridt sig alt 
vidare västerut, så att han redan vid begynnelsen af vår 
tideräkning kan antagas ha funnits så godt som öfveralt 
i Europa, med undantag af kanske de allranordligaste län
derna. När romarene eröfrade England, påträffades hästar 
äfven där.

Däremot förefunnos vid tiden för Amerikas upptakt 
därstädes inga hästar, och kändt är hvilken vidskeplig 
fruktan intog de sedermera så olyckliga infödingarna, då 
de sågo den förste järnklädde ryttaren. Den omständig
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heten, att hästen ej förekom i Nya världen, bekräftar emel
lertid på ett tämligen tillfredsställande sätt antagandet om 
hästens härstamning från Hög-Asiens slätter och dess små
ningom inträffade spridning västerut.

Tämligen allmänt misstager man sig angående den 
arabiska hästens ålder. Mången antager, att han sedan 
urminnes tider funnits i Arabien. Men Herodot t. ex. om
talar, att araberna i Xerxes’ här kämpade på kameler, så
ledes icke till häst. En kilskrift från år 733 före Kristi 
födelse upplyser, att konung Taglatfalazar II  gjorde ett så 
rikt byte i Arabien, att han därifrån kunde bortföra 30,000 
kameler och 20,000 st. hornboskap. Men om hästar näm- 
nes icke ett ord. Sardanapalus, som berömde sig af att 
ha samlat alt hvad Arabien producerade, nämner likaledes 
intet ord om hästar. Antagligen har hästen först efter 
den kristna tideräkningen kommit i bruk i Arabien och 
först i 7:de århundradet efter Muhammeds uppträdande blif- 
vit föremål för den dyrkan, som nu egnas honom af ök
nens söner. —

Hästens ursprung och historia eger dock endast ett 
jämförelsevis underordnadt intresse. Af större vikt för oss 
är att lära känna hästen, sådan den är, samt däraf lära 
oss sörja för honom så, som hans välbefinnande erfordrar.



FÖRSTÅ AFDELNINGEIT,

FÖRSTA KAPITLET.

Kort historik öfver hästen.

Yilda hästar påträffas i åtskilliga världsdelar, såsom 
på Asiens vidsträkta stepper, i åtskilliga delar af Amerika
o. s. v.; åsikterna äro delade, huruvida den asiatiska här
stammar från ursprungligen vilda hästar eller från sådana, 
som under tidernas lopp blifvit förvildade. Detta senare 
är förhållandet med den amerikanska och den australiska. 
Den senare har i vissa trakter af sitt hemland blifvit en 
formlig landsplåga, i det att hela hjordar af vilda hästar 
nattetid i stora troppar inbryta i kolonisternas odlingar, 
nedtrampa och förstöra grödan samt slutligen förleda ko
lonistens tama hästar att åtfölja sina vilda kamrater till 
skogs. De vilda hästarne i Australien skjutas och förföl
jas därför såsom skadedjur af de förbittrade kolonisterna.

De ursprungligen vilda hästarna beskrifvas askgrå 
till färgen, små, svaga, långhåriga och åsnelika. De lefva 
tillsammans i smärre flockar från 15 till 20 stycken.

För att särskilja olika hästar har man indelat dem i 
raser. Med ras förstås sammanfattningen af sådana hästar,
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som äro lika till kroppsform, växt, lynne, duglighet eller 
användbarhet m. m. och genom dessa egenskaper, som de 
nedärfva på afkomman, skilja sig från andra.

Konstant kallas en ras, när inom den, under iaktta
gande af riktig behandling och parning, i flere generationer 
samma egenskaper (raskännemärken), som utmärka den, 
oförändrade gått i arf.

I  hvarje land har det alltid ansetts som en stor fördel 
att kunna åvägabringa konstanta raser af god beskaffenhet 
för det ändamål de skola uppfylla.

Parning af afvelsdjur, som tillhöra olika raser eller 
slag, kallas korsning (kroasering).

Förädling eller förbättring af en hästras genom kors
ning fordrar tid , omsorgsfull behandling och noggrann 
kännedom om de grundsatser, som med fördel kunna till- 
lämpas för att uppnå en god hästafvel.

Såsom de förnämsta regler för god korsning har man 
uppstält, att så kallad landtras bör steg för steg förädlas; 
a tt vid parning närmast möjliga öfverensstämmelser i form 
och egenskaper äga rum och att den parade hingsten bör 
äga ädlare eller åtminstone lika ädelt blod som stoet. I 
följd häraf måste vid parning af ädel hingst med sto af 
landtras ett noggrant urval af tjänliga afvelsdjur bland 
dessa senare ske, så framt något gynsamt resultat skall 
kunna erhållas. På senare tider har dock alt allmännare 
den uppfattningen gjort sig gällande, att det säkrare leder 
till målet om man på orter, i hvilka sedan ålders en nå
gorlunda värdefull landtras funnits, (såsom exempelvis den 
finska eller norska) söker förbättra denna genom en par
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ning af de värdefullaste djuren af samma ras, att med ett 
ord icke använda korsning med vare sig en eller annan 
för orten främmande ras. Nekas kan knappast, att man 
ofta på sådant sätt, om ock långsammare, så dock säkrare 
lyckats vinna en konstantare och för det lokala behofvet 
mera lämpad häststam än genom korsning, som mången
städes skadat mer än gagnat.

Till ädla hästar räknas i främsta rummet den engel
ska och den orientaliska fullblodshästen, emedan dessa 
typer anses innehafva den största fulländning af egen
skaper och kroppsformer.

En häst säges vara af ädelt blod eller ras, då han 
äger öfverlägsen kraft, hvilken visar sig genom uthållighet, 
liflighet, snabbhet, god andningsförmåga samt vackra och 
goda former.

ANDRA KAPITLET.

Om hästraserna.

Omfånget af denna lärobok medgifver ej beskrifning 
på alla förekommande hästraser. Här nedan nämnas der- 
före endast sådana, som vunnit en mera allmän och fram
stående uppmärksamhet.

Till orientaliska ridraser räknas:
1. Den arabiska fullblodshästen. Den fullkomligaste 

af Österlandets hästraser.
Dessa hästar beskrifvas sålunda: hufvudet utmärker 

sig genom rak, bred panna, väl ansatta öron, stora lifliga
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ögon, rak eller något inböjd näsa med vida, öppna näs
borrar. Hela hufvudet är tort och ådrorna skönjas på 
detsamma genom huden liksom på öfriga kroppsdelar; 
manken hög och halsen väl formad; väl liggande eller 
lutande bogar med godt fäste. Bröstkorgen bred och rym
lig; rygg och länd äro starka, och vid det raka, väl for
made korset är svansen högt ansatt. Benen fina med starka 
muskler och senor, underarmar och kotor långa, hofven torr 
och fast. Hasleden stark, huden fin, håren glänsande. Ara
biska hästens rörelser äro snabba, lätta och förenade med 
stor uthållighet och bogfrihet; hans lynne är fromt och 
läraktigt. Hans storlek uppgår vanligen till omkring 4 fot 
6 tum; färgen grå, brun eller fuks.

2. Den persiska hästen skiljer sig från den arabiska 
genom större kroppsbyggnad, längre hufvud med något 
böjd näsa, tunn hals, mindre bredt bröst och högre kors. 
Den persiska hästen liknar araben i hastigt lopp, men 
kan ej mäta sig med honom i uthållighet.

Liksom den arabiska är den persiska hästen liflig och 
snabb. Hans vanliga färg är grå.

3. Den berbiska hästen har ramskopf, böjd hals, platt 
ref bensställning, utstående höftknölar; svansen är mindre 
högt ansatt än på den arabiska; bröstet är särdeles bredt; 
vidt stälda bakben och stickande traf.

4. Den turkomanniska hästen. Den turkomanniska 
hästen, synnerligast dess ädlaste stam, Arghamak, tillhör 
en i Orienten mycket ryktbar ras. Den äger nästan alla 
den arabiska hästens utmärkta egenskaper, hvarjämte den 
är större.
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5. Den turkiska och tartariska hästen anses äfven 
tillhöra Orientens mera framstående ridhästraser. Synner
ligast i det asiatiska Turkiet träffas ädla hästar af arabiskt 
ursprung.

Till ädla europeiska ridhästraser räknas hufvudsakligen:
1. Den engelska fullblodshästen. Med fullblod förstår 

man afkomlingarna efter ett antal arabiska och berbiska 
hästar, hvilka för något öfver 200 år sedan infördes till 
England af Karl den 2:e. Sedan dess hafva dock uppre
pade gånger nya afvelsdjur införts från Orienten och rasen 
under tidernas lopp utbildats till hvad den nu är. Såsom 
fullblod *) anses endast hästar, som äro införda i den en
gelska „Studbokenw och hvilkas rena härstamning anses 
stå utom allt tvifvel. Det någon gång i dagligt tal använda 
uttrycket „fullblodsarab“ är oegentligt och bör utbytas mot 
uttrycket Jielarab^ eller ren arabu. Med yjialfblodu förstås 
åter afkomman efter fullblodshingst och sto af landtras 
eller tvärtom. Paras halfblod med fullblod, benämnes 
produkten 34 blod, och förfares vidare på samma sätt, 
så erhåller man 7/ö> 15/i6 blod o. s. v. Den engelska full
blodshästen har tillföljd af klimat, omsorgsfullt urval af 
afvelsdjur, uppfödningssätt, men framför alt till följd af 
kapplöpningarne och den dem åtföljande träningen utbil-

*) Man bör skilja emellan fullblod och renblod. Nog skulle man 
kunna tala om fullblods finsk, fullblods norsk häst o. s. v. och därmed 
beteckna, att ifrågavarande djur är af ren ras. Enligt allmänt antaget 
språkbruk har emellertid den engelska fullblodshästen usurperat benäm
ningen fullblod helt och hållet för sig själf.
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dats till livad den nu är: en mycket konstant ras, som 
till exteriören fullkomligt skiljer sig från sina förfäder 
och. som i snabbhet och uthållighet öfverträffar världens 
samtliga hästraser.

De afvelsdjur, som utöfvade det största inflytande på 
den engelska fullblodsafvelns fulländning, voro: Darley 
Arabian, benämnd efter ägaren, inköpt i Aleppo 1705; Be- 
verley Turk, införd 1689 och Grodolphin Arabian, berbisk 
hingst, inköpt i Paris af lord Godolphin 1759.

Dessa trenne hingstar blefvo, i den ordning de här 
uppräknats, stamfäder för Englands berömda trenne full- 
blodsfamiljer: Eclipse, Herod och Matchem.

De mest framstående hästarna af denna ädla ras u t
märka sig genom ett kraftfullt, tort och, i förhållande till 
hästens storlek, litet hufvud; väl ansatta, något långa öron, 
bred bringa och rymligt bröst, tämligen hög manke, väl 
liggande långa bogar, kort rygg och länd, långt och lin
drigt stupande kors samt högt ansatt svans. Underarmarna 
äro långa och muskulösa; knä och hals breda, främre sken
benen korta, karlederna långa och utan hofskägg. Huden 
är ytterst tunn, håret kort, fint och glänsande; manen gles 
och under huden ringa mängd cellväf, hvarigenom ben, 
muskler, senor och blodkärl blifva skönjbara. Höjden 5 fot.

2. Den engelska halfblodshästen uppkommer, som förut 
är nämndt, genom parning af fullblodshingst med inhemskt 
sto. Ehuru han i snabbhet ej kan mäta sig med fullblodet, 
är han särdeles lämplig för kavalleriets behof, enär han är 
mindre ömtålig för väderlekens och årstidernas invärkan 
Lika förträfflig till rid- som vagnshäst, är han ett bevis på
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de utmärkta följder, som genom en rätt bedrifven korsning 
kunna uppnås.

Halfblodshästens former äro större ocli fylligare än 
fullblodshästens. Den har lifliga ögon, något breda ga- 
nascher. Halsen är tjockare än hos fullblodet; korset af- 
rundadt och svansen väl ansatt; lårmusklerna äro mycket 
utpräglade, benen starka och hasarna breda.

3. I  vissa delar af Österrike och Tyskland, särdeles i 
Ost-Preussen och Hannover, Ungern och Siebenburgen, i Polen 
och i det sydliga Ryssland, finnas äfven förträffliga ridraser 
med egendomliga, bestämda egenskaper och former, hvilka 
nästan alla härleda sitt ursprung från ädelt orientaliskt blod.

Till de ädla hästraserna böra äfven räknas den ameri
kanska trafvaren och den ryska Orloff trafvaren, i hvilka 
till någon del ingår engelskt fullblod och orientaliskt blod. 
Den amerikanska trafvaren är en ras, som väl i främsta 
rummet uppkommit af i Amerika inhemska trafvare, hvilka 
i tiden dels utvecklats genom omsorgsfull inafvel, dels ge
nom korsning med engelskt fullblod, och hvilka af denna 
kroasering lika mycket som af sträng träning och flitig 
traftäfling erhållit en form, som starkt påminner om den 
engelska fullblodshästen. Största inflytandet på den ameri
kanska trafvarens utmärkta egenskaper anses den engelska 
fullblodshingsten M essen g er ha utöfvat. Af dennes af- 
komma utmärkte sig främst „ H a m b le to n ia n “, som kan 
anses såsom den egentliga stamfadren för den amerikanska 
trafvaren, ty från honom nedstamma så godt som samtliga 
de bästa trafvarena i Amerika. Den amerikanska trafva
ren är för närvarande den snabbaste i världen och har
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redan presterat en fart af 2 min. 8 !/4 sek. på en engelsk 
mil (ungef. l xk  finska verst). Det torde icke häller töfva 
altför länge, innan det mål är uppnådt, som de amerikan
ske trafkörarena tillsvidare uppstält för sig, nämligen 1 
eng. mil på 2 minuter.

Den Orloffska trafvaren, såsom hvars stamfader den 
arabiska hingsten S m e ta n k a  måste anses, är i likhet med 
föregående hästras en jämförelsevis ny ras, till hvilken 
grunden lades i slutet af förra århundradet af den namn
kunnige grefve Orloff-Tschessmenskij. Den Orloffska traf
varen, som utbildat sig till en själfständig karaktäristisk 
typ, är i det närmaste lika snabb som den amerikanska.

I  de flesta länder existera dessutom för orten egen
domliga hästraser, som kallas „landtraser“ eller „oädla“, 
emedan i desamma, såvidt kändt, icke ingår ädelt *) (?) d. 
v. s. orientaliskt blod. Sådana „landtraser“ ha under ti
dernas lopp utbildats genom lokala förhållanden, såsom 
genom klimat, föda, betesmarker och användningssätt, och 
måste till följd däraf i de flesta fall anses såsom de för 
orten mest lämpliga för dagligt bruk. De måste således 
ha ett för orten högre bruksvärde än från andra orter 
importerade raser. Såsom välkända raser och ägande ett 
högt bruksvärde må här anföras: Ardennerhästen i Belgien, 
Percheronen och Anglo Normanden i Frankrike, Pinzgauer

*) Det engång vedertagna uttrycket „oädelt blod“ måste beteck
nas såsom i hög grad olämpligt. Ädel är hvarje häst eller ras, som 
fullständigt motsvarar sitt ändamål, d. v. s. som har de former och de 
egenskaper, hvilka sätta den i stånd att utföra det arbete man for
drar af den.
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hästen i Baijern, Norska trafvaren (Gudbrandshästen) i 
Norige, Jämtlands- ocli Norrlandshästen i Sverige m. fl.

Den finska hästen.

I  motsats till de flesta europeiska hästraser undan
drager sig den finska hästens ursprung och utveckling i 
det närmaste hvarje forskning och är höljd i ett dunkel, 
som troligen aldrig fullkomligt kan aflyftas. Antagligt är, 
att den finska hästen är en afkomling af den tartariska 
rasen och att den härstammar från mellersta Asiens hög- 
stepper, på hvilka ännu i dag som är den vilda hästen 
„Tarpanu existerar, från hvilken den tama hästen anses 
leda sitt ursprung. Några auktoriteter, såsom M idden- 
do r f  och F r e i  t a g  ha motsagt denna åsikt, men åsiktens 
riktighet torde kunna anses i det närmaste bevisad på 
arkeologisk väg. Man har nämligen i de Urfinnarnas graf- 
kummel, som höra till den såkallade altai-uralska brons
perioden,*) och rikhaltigast i den Minussinska kretsen vid 
öfre Jenissei och för öfrigt på hela sträckan från Baikal 
i öster till Kam afloden i väster och ännu västligare ända 
in i Finland, hittat åtskilliga till sadelmunderingen hö
rande föremål, såsom olika tränsar, stångbetsel, remspännen, 
stigbyglar och andra föremål af samma form, som dem man 
påträffat i de scythiska grafvarne.

Den finska hästen har således antagligen vid de finsk- 
ugriska stammarnas vandringståg från öster till väster varit

*) Dessa kummel förekomma i största mängd.
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våra förfäder en trogen följeslagare. Häraf har man sökt 
förklara den torra, något kantiga kroppsbyggnad, som den 
finska hästen i likhet med den tartariska till en viss grad 
bibehållit och som skiljer honom från de occidentala (väst
europeiska) hästraserna och som ännu i dag förlänat en
skilda individer en viss likhet med den från samma ras 
stammande arabiska hästen.

A tt hästen varit inhemsk i landet sedan uråldriga 
tider framgår bland annat af finnarnas gamla national
epos Kalevala, som upprepade gånger omnämner goda hä
star och som ger vid handen, att man till häst drog ut 
till strids och att antagligen kappkörningar med trafvare 
för släde redan i urminnes tider utgjorde en omtykt för
ströelse, till hvilken landets blanka isar inbjödo. Äfven 
omnämnes Karelen redan dessa tider såsom „Tamma-Kar- 
j a l a (Sto-Karelen), förmodligen för landets redan då be
römda och förträffliga hästar.

A tt den finska hästen för öfrigt redan tidigt åtnjöt 
ett välförtjent anseende framgår bland annat däraf, att 
Nils Thuresson Bjelke 1363 för en finsk häst betalte 60 
marker, ett pris, som är ungefär tre gånger högre än hvad 
man i allmänhet den tiden betalte för hästar.

Det undgick icke den svenska regeringens uppmärk
samhet, a tt Finlands häststam var fåtalig i jämförelse med 
landets areal och folkmängd samt att en betydlig utförsel 
från landet ytterligare minskade häststammen och invär- 
kade menligt på landets hästafvel. Därför utfärdades tid 
efter annan, bland andra äfven af Grustaf I Wasa och Gru- 
staf II Adolf, mycket stränga förbud mot export af hästar,

2
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förbud, hvilka emellertid icke kunde upprätthållas och 
som till följd däraf äfven måste återtagas.

Äfven professor G-add omnämner i ett om Finlands 
klimat hållet föredrag i svenska vetenskapsakademin 1761 
i berömmande ordalag den finska hästen såsom en själf- 
ständig ras och lofordar den savolaks-karelska hästens kraft
fulla kroppsbyggnad och ihärdighet. Färgen uppgifves 
såsom mestadels brun eller fuksig. Äfven Satakunta- 
hästen bedömmes af professor Gradd mycket gynsamt, och 
såsom prof på hästafvelns utbredning i Finland omnämnes, 
att Hvittis socken år 1759 på 3,295 invånare räknade 740 
hästar, att altså en häst kom på fyra invånare.

Men om den finska hästen också kommit från Asiens 
högslätter, så har den dock naturligtvis under seklers 
lopp och under inflytande af klimatet och de lokala för
hållandena utbildat sig till en själfständig, från öfriga 
i Europa förekommande hästslag skarpt skiljaktig ras. — 
Vare därmed ingalunda sagdt, att därför als intet främ
mande blod ingår i den finska hästens ådror. Under de 
århundraden, Finland som trogen följeslagare deltog i Sve
riges många äfventyrliga krig i Ryssland, Polen och Tysk
land, (hvarunder det finska rytteriets hästar ofta hade till
fälle att utmärka sig), hände det ofta, att ryttarena i stäl
let för sina i kriget stupade eller bräckerade hästar hem
förde främmande såsom krigsbyte tagna hästar. Och någon 
roll torde väl alltid de prydliga utländska hingstarna ha 
spelat i vårt lands hästafvel. Men denna invärkan måste 
i alla fall, såsom altför begränsad, ha varit af så öfvergå- 
ende natur, att den icke kan anses ha utöfvat något vä-
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sentligt inflytande på den finska rasen i sin helhet. Denna 
måste därför betraktas såsom en själfständig ras med vissa 
af klimat, utfodring och användningssätt betingade egen
domligheter.

Man hör „hästkarlara i Finland ofta tala om olika 
finska raser. Sålunda hör man talas om den karelska, 
den savolakska, Taviniemi- och Haapaniemi-rasen. Detta 
måste betecknas såsom ett oriktigt språkbruk, i det man 
använder ordet ras, där man rätteligen borde använda u t
trycket stam. Sådana stammar, såsom den s. k. „Tavi-
niemi“, Hjerppeska, Ftirstenbergska eller Nilsonska rasen, 
ur hvilkas led många framstående trafvare framgått, leda 
sitt ursprung från en eller annan utmärkt utländsk, mest 
orientalisk hingst, som kroaserats med landtston och läm- 

) nat en utmärkt afkomma efter sig. Spåren efter dessa
korsningar häfva dock till det mesta snart åter utplånats 
och den finska hästens egendomlighet kvarstår tämligen 
skarpt markerad i den genuina finska landthästen, såsom 
hvars förnämsta representant måste anses den finska traf
varen.

Den finska hästen är liten till växten, mestadels för 
liten för de kraf nutidens jordbruk ställer på dragare. Men 
kroppsbyggnaden är i förhållande till storleken ovanligt 

* kraftfull och bröstvidden bakom bogarna i förhållande till
höjden öfverträffar bröstvidden hos nästan alla andra län
ders hästslag, fullblodshästen icke ens undantagen. Huf- 
vudet är i allmänhet kort, rakt och förskönas af en bred 
panna och stora, om klokhet vittnande ögon samt lifligt 
klippande öron. Däremot vanprydes det ofta af mycket
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tunga ganascher och en ful oelegant hufvudansats. Hästar, 
som hafva smal panna och krökt näsben (ramskopf), kunna 
misstänkas för rysk härstamning och äro sällan i besittning 
af det muntra lifliga lynne, som kännetecknar den rena 
finska hästen.

Halsen är ofta vackert krökt samt fästet vid bröst
korgen af en bredd, som finner sin motsvarighet hos få 
andra raser. Någon gång uppträder späckhals och besväras 
vanligen af en öfverhöfvan yfvig man, som gör halsen än 
tyngre. Bogarna äro ' oftast mycket kraftigt bygda och 
mestadels välstälda. Ryggen lider merendels af en öfver- 
drifven längd och korset är ofta stupande med „instuckentt 
och lågt ansatt svans. Såsom en tämligen allmän regel 
kan antagas, att den finska hästens bakdel är svagare u t
vecklad och ej står i rätt förhållande till framdelen, som 
någon gång kan vara mönstergill. Benen* äro korta i 
förhållande till hästens höjd och frambenen utmärka sig 
för rak ställning, torrhet och starka leder. Bakbenen åter 
äro i likhet med bakdelen mindre framstående, stundom 
starkt krökta (kohasiga eller sabelbenta), haslederna ofta i 
hög grad orena, med fylda pannor.

De mångahanda olika ändamål, till hvilka den finska 
hästen användes, ha utbildat honom till en sorts univer
salhäst, till ett faktotum för bonden så att säga. Den 
finska hästen får sålunda draga tunga lass på backiga och 
dåliga vägar, han får draga den tunga skottska plogen, gå 
för svedjeplogen, där han får stanna hvart ögonblick, bära 
tunga ryttare, när så kräfves, och får om söndagen under 
färden till kyrkan på våra insjöars blanka isar som trafvare
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täfla med kamrater från granngården. Man har då svårt 
att i den täflandes spänstiga rörelser igenkänna lastdraga- 
ren, som nnder veckan hemsläpat det tunga vedlasset ge
nom en till två alns djup snö.

Då den finska hästen är synnerligen härdig, i hög 
grad förnöjsam och tål strapatser, samt fort åter „äter 
upp sigtt om han slitit ondt och afmagrat, så har han se
dan långliga tider åtnjutit ett välförtjänt anseende hos våra 
grannar i såväl öster som väster, och en liflig export af 
hästar har till följd däraf utvecklat sig till såväl Sverige 
som Ryssland. Man har försökt approximativt uppskatta 
denna export och vid uppskattningen kommit till siffran 
6—8000 om året. Men emedan en stor del af exporten 
undandrager sig all kontroll, så torde summan af de ex
porterade hästarne snarare kunna uppskattas till högre, 
kanske till närmare 10,000 om året. E tt stort antal utfö- 
res nämligen från Rovaniemi öfver Torneå, från Österbot
ten öfver den tillfrusna Qvarken till Sverige samt öfver 
Ladoga och östra gränsen till Ryssland, sålunda att bön
der trupptals resa öfver gränsen med sina lass, på främ
mande botten försälja både produkter, häst och släde och 
återvända i några få slädar till hemmet. Men de sålunda 
försålda djuren undandraga sig emellertid hvarje kontroll. 
Ensamt från staden Wasa utföres om året öfver tusen hä
star till Sverige, från Gamla Karleby omkring fyrahundra, 
öfver Torneå torde exporten icke kunna antagas till min
dre än par tusen om året och sålunda torde siffran 10,000 
kanske icke vara för högt tilltagen och mest öfverens- 
stämma med det faktiska förhållandet. Detta skulle efter
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ett medelvärde af 200 mark per häst representera en ex
port af 2 millioner mark om året, en siffra, som vittnar om 
hästafvelns stora betydelse för landet, äfven om man från
ser den stora roll hästafveln spelar, då den förser landet 
med nödiga dragare och åkhästar.

Emellertid har denna export tidtals antagit propor
tioner, som ej stått i rä tt förhållande till landets produk
tion och som därför invärkat menligt på landets hästafvel, 
emedan ofta en känbar brist på dugliga afvelsdjur gjorde 
sig gällande. Det var således högeligen på tiden, då lan
dets styrelse för omkring tvänne årtionden tillbaka började 
inse och behjärta detta sakförhållande och sökte genom 
utdelande af större premier för landets bästa trafvare 
kvarhålla de värdefullaste afvelsdjuren i landet. Detta har 
äfven lyckats någorlunda och landets hästafvel har under 
de senare åren gjort märkliga framsteg.

Såsom bevis på de betydliga framsteg i snabbhet, 
som de finska trafvarene på de senaste åren gjort, må näm
nas, att medan år 1875 ingen hingst i landet förmådde till- 
ryggalägga 3 verst på 6 minuter eller därunder, hade 13 
år senare öfver 20 hingstar tillryggalagt samma sträcka 
under 6 minuter, och den snabbaste af dem, hingsten 
Kirppu, genomlöpt banan på 5 min. 343/s sek.



ANDRA AFDELNIN&EN.

Hästkroppens indelning.

FÖRSTA KAPITLET.

Hästens benstomme eller skelettet.
Grundlaget för de särskilda kroppsdelarne utgöres af 

benstommen, som består af flere dels fast, dels rörligt sins 
emellan förenade ben. Af benens storlek, form och före
ning beror hufvudsakligen kroppsdelarnas beskaffenhet. 
Fastän bengrundlaget är af lika beskaffenhet, kunna likväl 
enskilda kroppsdelar hos olika djur af samma slag till det 
yttre visa en olika form, alt efter som den massa kött 
och fett, som täcker benen, är af olika beskaffenhet och 
omfång än hos det ena än hos det andra djuret. Men då 
man vid bedömandet af en häst i flere afseenden måste 
fästa sig vid benbyggnaden, må vi här, för att lättare för
stå de följande undersökningarna, betrakta skelettets sär
skilda delar efter fig. 1.

Benen äro de hårdaste delarna i kroppen. Hos det 
fullvuxna djuret äro de af en hvitgul färg och ogenom
skinliga; de emotstå länge förruttnelse. Hvarje ben är på 
ytorna omgifvet af en hinna, den s. k. yttre benhinnan. 
Benen bestå af ett organiskt ämne, lim, och ett oorganiskt,
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hvilket hufvudsakligen utgöres af fosforsyrad och kolsyrad 
kalkjord. Det förra utgör så att säga kärnan; det senare 
gifver dem deras fasthet och hårdhet.

Benen kunna förenas med hvarandra på tvåfaldigt 
sätt: dels rörligt, dels orörligt.

Till de rörliga föreningarna höra ledgångarna.
Dessa uppstå genom förening af två eller flere ben, 

hvilkas glatta, med brosk beklädda ledytor beröra hvar
andra antingen medel- eller omedelbart och sammanhållas 
genom band, så att de kunna röras mot hvarandra i en 
eller flere riktningar. Ledgångarna äro omgifna af en 
slags säck eller kapsel, som afsöndrar en flytande, slemmig 
och seg vätska, kallad ledvätska, hvilken har till ändamål 
att underlätta rörelsen och minska benens gnidning emot 
hvarandra.

Till de orörliga föreningarna räknas sömmarna, som 
finnas mellan bäckenets och de flesta hufvudskålens ben, 
samt inkilningen; tändernas rötter äro genom inkilning 
fästade uti tandhålorna.

1. Hufvudets ben.
A. Bjärnskålens ben.

Antal. H ö r s e lb e n e n . Antal.
Nackben (a) . . .  . Hammare . . . .
Lieformigt ben . . . S t ä d .....................
Hjässben..................... Stigbyglar . . . .
Pannben ..................... Linser ................ ................. 2.
Tinningben................ K ilb e n ......................... .......... 1.

S i lb e n ......................... .......... 1.
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B. Ansigtsbenen.
Näsben ................................. .... 2.
T årben..............................................2.
O k b en ..............................................2.
Ö fverkäkben................................. 2.
M ella n k ä k b en ............................. 2.
G o m b en ............................. . 2.
V in g b e n ......................................... 2.
P lo g h jä rn sb en .............................1.

Strutben . . . 
Bakre käkben 
Tungben . . .

T änderna.
Skärtänder ...................................12.
B e t a r ................................................. 4.
Kindtänder............................. . . 24.

II.
A.

Bålens ben.
Kotradens ben.

Korsben e -  /  (5 kotor) . . . . 1.
Ryggkotor c—d . . . .................18. Svanskotor......................... . . .  18.

B. Bröstets ben.
Antal. Antal.

R e f b e n ..................... .................36. B röstben............................. . . . 1.
På hvarje sida ligga 18 ref ben, som indelas i 8 äkta och 10 falska. 

De äkta fästa sig på bröstbenet, de falska däremot vid hvarandra genom 
runda brosk.

C. Bäckenets ben.
Bärben s .........................................2.Höftben r ..................................... 2,

I s b e n ..............................................2.

III. Fram- och bakbenen.
A. Frambenen bestå af: 

Bogblad g ..................................... 2.
Öfverarmben h ............................. 2.
Underarmben i ............................. 2.
A rm b ågsb en .................................2.

K n ä led sb en . 
Öfre raden.

Krokben l .....................
Mångkantiga ben k .
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Kilformiga ben k . . . . . 2 Skenben m ............... . 2
Tärningben k ....... . . 2. Florettben eller griffelben . . . 4.

Nedre raden. Sesamben eller glidben n . . . 4.
Kägelformiga ben k . . . . . . 2. , 2,

Båtlika ben k ....... . . 2. Kronben p ............... . 2,
Halfmånlika ben k , . . . . 2. 2.
Ärtformiga ben k . . . . . 2.

j
B. Bakbenen bestå af:

Lårben t ..................................... Nedre raden.
Knäskålsben u ......................... . 2, En del af Tärningbenet . . 2.
Stora skankben ......................... 2 Lilla F la tb e n e t .................... 2
Små S k an k b en ..................... Pyram idben............................. 2
V a d b e n ..................................... , Skenben ........................................ 2

H a s l e d sb e n : Florettben j lika med . . * . 
Sesamben f framfotens . . .

, 4.
Öfre raden. 4.

Hasben w ............................. 2 . 2,
Rullben y ............................. . 2. Kronben .......................................... 2

Mellersta raden. Hofben ..................................... . 2,
Stora fla tb en .............................
och en del af Tärningbenet.

. 2. 

. 2.
S trå lb en ..................................... 2

ANDRA KAPITLET.

Om musklerna.
(Se fig. 2).

Muskler äro de värktyg, som sätta benen eller andra 
kroppsdelar i rörelse; de utgöra största delen af kroppens 
massa och benämnas i dagligt tal köttet.

Muskelväfnaden bildas af så kallade muskeltrådar, 
hvilka äro omgifna af en tunn cell- eller bindväfnad. Gre
nom denna väfnad förenas trådarna till små knippen, och
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desea åter till ännu större, hvilka sammanbindas till de 
köttafdelningar, som utgöra de särskilda musklerna. De 
äro af en röd eller rödgul färg.

Hästens förnämsta muskellager.
N:o Hufvudets muskler.

1. Örats framförande muskel.
2. Örats tillbaka för ande muskel.
3. Örats utåtdragare. Örats neddragare, hvilken senare

ej finnes utsatt på figuren. Mellan de sistnämnda 
ligger:

4. Örons pottkörteln.
5. Cirkelmuskeln eller ögats tillslutare.
6. Pannmuskeln eller öfre ögonlockets upplyftare, hvilka

genom att närma käftarna till hvarandra åstadkomma 
fodrets krossning mellan tänderna.

7. Yttre Tuggmuskeln, och
8. Tinningsmuskeln, hvilka båda upplyfta bakre käften

och äro värksamma vid tuggningen.
9. Den pyramidformiga muskeln, och

10. Näsans tvärmuskel, hvilka båda äro värksamma vid
näsborrarnas utvidgning.

11. Läpparnas cirkel- eller slutmuskel
12. Öfverläppens lyftmuskel.
13. Läppens och näsvingens gemensamma lyftmuskel
14. Kindtandmuskeln, som drager munhålans sidovägg inåt.
15. Läppvinkelmuskeln, som drager munvinkeln uppåt.
16. Underläppens neddragare.
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Halsens muskler.
17. Den stora genomflätade muskelns sena, som upplyfter

hufvudet och halsen.
18. Den lilla skefva muskeln, som förer hufvudet åt sidan.
19. Mjältformiga muskelns sena samt den mjältformiga mu

skeln, 20, som bidrager att lyfta hufvudet och öfre 
delen af halsen, samt att draga dem lyfta åt sidan.

21. Stora skefva muskeln, som äfven bidrager att upplyfta
hufvudet och halsen.

22. Hufvudets, halsens och öfverarmens gemensamma muskel,
som förer hufvudet och halsen åt sidan eller benet 
framåt.

23. Bröstben-käftmuskeln, som böjer hufvudet.
24. Tungbenets bröstbenmuskel, som drager tungbenet nedåt.

Bogbladets muskler.
25. Trekantiga bogmuskeln, som upplyfter bogbladet.
26. Nackmuskeln, som drager bogbladets främre vinkel

framåt och bålen tillbaka.
27. Bogbladets halskotemuskel, som sträcker och drager bog

bladet nedåt, upplyfter äfven halsen.
28. Stora tandade muskeln, som fäster bogbladet vid bröst

korgen, neddrager bogbladet, vidgar något bröst
korgen och, då hästen står stilla, bär tillsammans 
med sin make från motsatta sidan hela bålens 
främre del.

Öfverarmens muskler.
[22.] Öfverarmens, halsens och hufvudets gemensamma muskely 

som bidrager att sträcka öfverarmen och föra hela 
frambenet framåt.
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29. Lilla bröstmuskeln, som drager bogbladet framåt.
30. Främre kammuskeln, som sträcker öfverarmbenet.
31. Bogbladets ytliga muskel, som böjer öfverarmen 

vrider honom utåt.
och

32. Bakre kammuskeln, som vrider öfverarmen utåt 
understödjer böjmusklerna.

och

33. Ryggmuskeln, som böjer och drager öfverarmen bakåt.
34. Stora bröstmuskeln, som drager öfverarmen inåt. 

Underarmens muskler.
35. Korta böjmuskeln.
36. Långa sträckmuskeln.
37. Tjocka sträckmuskeln.
38. Korta sträckmuskeln.
39. Inåtdragaren.

Skenbenets muskler.
40. Yttre böjmuskeln.
41. Skefva böjmuskeln.
42. Inre och
43. Främre eller stora sträckmuskeln.
44. Skefva eller lilla sträckmuskeln.

Kot- Kron- och Hof-benets muskler.
45. Fotens ytliga böj are.
46. Fotens djupa böjare.
47. Främre eller stora sträckmuskeln.
48. Sido- eller lilla sträckmuskeln.
49. Kotans böjmuskel.
50. Förlängningen af böjmuskelns sena på kotan.
51. Hofven.
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Refbenens och bukens muskler.
52. Långa tandade muskeln, som drager refbenen framåt,

och
53. Mellan - refbensmusklerna, som närma refbenen till

hvarandra.
54. Stora bukmuskeln, och
55. Lilla skefva bukmuskeln, hvilka båda göra bukhålan

trängre och draga refbenen tillbaka vid utandningen.
56. Skapet* (är ingen muskel utan ett hudveck).

Svansens muskler.
57. Sträckmuskeln.
58. Böjmuskeln.
59. Sidomuskeln, som drager svansen nedåt och åt sidan.

Lår- och Skankbenens muskler.
60. Den stora och
61. Mellersta höftmuskeln, hvilka båda sträcka lårbenet

och föra hela benet bakåt.
62. Långa tjocka,
63. Trehöfdade och
64. Halfseniga muskeln; dessa tre böja skänken.
65. Höftbens-skankmuskeln, som sträcker skänken.
66. Främre raka och
67. Yttre tjocka muskeln, som båda sträcka skänken. Korta

inåtdragaren, som sitter på bakre inre sidan. 
Skenbenets muskler.

68. Lilla sträckaren.
69. Stora sträckaren eller tvillingmuskeln, hvars sena kal

las Akilles-senan.
Böjaren, som ligger på inre sidan.



Kot-, Kron- och Hofbenets muskler.
70. Fotens ytliga böjare.
71. Fotens djupa böjare.
72. Främre sträckmuskeln.
73. Sido sträckmuskeln.
74. Lilla sträckmuskeln.
75. Kotbenets böjmuskel.
76. Förlängningen a f böjmuskelns sena på kotan.

Följande blodkärl äro dessutom synliga:
a) Tinning ådern.
b) Ansigtsblodådern.
c) Hals- eller strupådern.
d) Yttre bröstvenen eller sporrådern.
e) Bogådern, på inre sidan af frambenet.
f) Skankådern, på inre sidan af bakbenet.



TREDJE AFDELNIMm

Hästens ytterlära,
(Se fig. 3).

Hästens kropp indelas vanligen i:
Framdelen, Mellandelen och Bakdelen.
Framdelen (I) indelas åter i: Hufvudet, Halsen, Man- 

ken, Bringan och Frambenen.
Mellandelen (II) i: Ryggen, Länden, Refbenen under 

Bröstet eller Gjor delstaden, Buken och Flankerna.
Bakdelen (Hl) i: Korset eller Kruppan, Höfterna, Svan

sen, Tarmkronan, Blygden hos stoet, och Bakbenen,
Könsdelarna, Pungsäcken och Skapet hos hingsten och Jufret 
hos stoet.

1. Framdelen.

5. Tinningarna.
6. Ögongroparna.
7. Ögonbågarna.

3. Öronen.
4. Pannan.

1. Nacken.
2. Pannluggen.

10. Näsborrarna.
11. Läpparna.
12. Hakan med Kindkedjegropen.
13. Kinden eller främre Kindbenet.
14. Ganascherna eller bakre Kind-

8. Ögonen.
9. Näsan.

benet.
15. Strupgången.
16. Munnen med sina inre delar.
17. Kammen med manen.
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18. Strupen.
19. Halsens sidoytor med
20. Öronspottkörteln.

21. Manken.
22. Bringan.

På hvarje framben märkes:
23. Bogen.
24. Öfverarmen.
25. Underarmen med
26. Armbågsbenet.
27. Kastanien eller hornvårtan.
28. Knäet.

29. Skenbenet.
30. Kotleden med hofskägget.
31. Kotan.
32. Kronan.
33. Ballarna.
34. Hofven.

II.
[22.] a. Bröstet.
35. Ryggen.
36. Länden eller njurtrakten.

Mellandelen.
37. Refbenen eller mellandelens si

dor.
38. Buken.
39. Flankerna.

41. Korset eller Kruppan.
42. Höfterna.
43. Svansen.

III. Bakdelen.
44. Tarmkronan och Blygden hos 

stoet.
40. Könsdelarna hos hingsten och 

Jufret hos stoet.

På hvarje bakben märkes:
45. Låret. 51. Kotleden med hofskägget.
46. Knäskålen. 52. Kotan.
47. Skänken. 53. Kronan.
48. Hasen. 54. Ballarna.
49. Skenbenet. 55. Hofven.
50. Kastanien eller horn vårtan.



FÖRSTA KAPITLET.

Framdelen.
I. Hufvudet.

Hufvudet är kroppens förnämsta del. Det bör stå i 
ett väl afpassadt förhållande till kroppen, hvarför dess 
storlek, form och fäste eller ansättning måste bedömas i 
sitt förhållande till den öfriga kroppsbyggnaden.

Följande tydliga hufvudformer märkas:
Det raka hufvudet (fig. 4). Detta har en slät, bred 

panna och rak näsa, små, väl ansatta öron, stora, lifliga 
ögon, fylliga tinningsgropar, fina, vida ganascher, stora 
näsborrar; denna form är den vackraste.

Fårhufvudet (fig. 5) skiljer sig från det raka hufvudet 
därigenom, att pannan är starkt hvälfd, men det har för 
öfrigt samma företräden som detta.

Fig. 4. Det raka hufvudet. Fig. 5. Fårhufvud.



Fig. 6. Ramskopf.
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Fig. 7. Gräddhufvud.

Ramskopf (fig. 6) har svagt hvälfd panna och böjdt 
näsben.

Gäddhufvudet (fig. 7) har i motsats till Ramskopf 
framtill midt på hufvudet en intryckning, hvarigenom 
nedre delen af hufvudet är riktadt framåt.

Oxhufvudet skiljer sig från föregående form genom 
ovanligt bred panna, utstående, stora öron, breda ganascher 
och är på det hela taget stort, tungt och illa ansatt.

Svinhufvudet (fig. 8) har panna och näsben insänkta, 
slappa öron, grofva ganascher och räknas jämte den före
gående till de fula hufvudformerna.

Hufvudet är vackert, då det är litet och tort, har 
fasta muskler, fin hud med tydligt skönjbara ådror och 
tydligt framträdande benutskott, i följd hvaraf ansigtet
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synes starkt markeradt. Stora, tunga, köttiga hufvuden 
äro motsatser till de torra, samt äro felaktiga och fula.

Hufvudet är väl och vackert ansatt, då det genom 
en aflång fördjupning nedanför örat skiljes från halsen 
och då strupgångens vidd tillåter den öfversta delen af 
struphufvudet att så upp
tagas i densamma, att 
hufvudet utan tvång kan 
antaga en lodrät ställning.

Hufvudets delar:
1. Nacken är den öf

versta mellan öronen lig
gande, af luggen betäkta 
delen af hufvudet och ut
gör detsammas öfvergång 
i halskammen. Såsom 
grundlag tjänar nackbe
net, som med första hals
kotan bildar leden mellan 
hufvudet och halsen, hvar- 
för så väl ansättningen som hufvudets rörlighet beror af 
nackbenets bildning. En välbygd nacke är lång, bred och 
lindrigt afrundad åt sidorna, hvarigenom hufvudet får en 
fri ställning och rörlighet samt hufvudlaget ett godt läge.

En kort nacke medför vanligen ett illa ansatt och 
föga rörligt hufvud; en smal nacke däremot ett ostadigt 
hufvud. En mager nacke orsakar genom nackstyckets 
tryckning lä tt sår på huden; en nacke, som är altför 
hög bakom öronen, gifver hufvudet låg ansättning och

Fig. 8. Svinhufvud.
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nackstycket ett sådant läge, att det trycker på öronen och 
därigenom gör hela hnfvndets hållning osäker.

2. Luggen är den främsta delen af manen; den hän
ger från öronen ned öfver hjässan och pannan. Den skyd
dar hjärnan mot solstrålar, hård väderlek och insekter. 
Adla hästar hafva vanligen finare, gröfre däremot tjoc
kare lugg.

3. Öronen, hörselvärktygens yttre delar, böra vara 
små, långlagda, tunna och upprättstående, stå lika långt 
ifrån hvarandra och genom sina rörelser vittna om upp
märksamhet.

Mycket små, förr mycket omtykta, öron kallas mus
öron; mycket stora däremot åsneöron; mycket högt ansatta 
och nära hvarandra sittande har öron; mycket djupt lig
gande, grofva och ifrån hvarandra stående kallas däremot 
oxöron; mycket tunga med nyssnämnda egenskaper kallas 
svinöron.

4. Pannan, den del af hufvudet, som ligger mellan 
ögonen och näsan, bildas af pannbenen och bör, för att 
vara vacker, vara hög, lagom bred, rak eller lä tt böjd.

En altför bred panna gör hufvudet tungt; en smal 
panna, flat eller böjd, är egendomlig för det långa huf
vudet.

5. Tinningarna ligga på båda sidor om pannan, mel
lan öronen och ögongroparna, innesluta bakre käkens led
gång. Mycket framstående tinningar komma af grof ben
byggnad eller stor magerhet.

6. Ögongroparna, äfven kallade tinninggroparna, äro 
de båda fördjupningar, som ligga öfver ögonbågarna och
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utanför tinningarna; de innehålla det för klotens skydd 
nödiga fettet. De böra vara föga synliga, således icke 
djupa, och deras hårbeklädnad likna den öfriga.

7. Ögonbågarna bildas af pannbenets tinningutskott; 
de utgöra främsta delen af öfre ögonhålsväggen och tjäna 
ögonen till skydd. Måttligt böjda ögon bågar gifva ögonen 
ett fördelaktigt läge och öppen blick. På dem sittande 
hår ljusna på ålderdomen.

8. Ögonen, synsinnets värktyg, ligga i de stora hålor, 
som fått namn af ögongropar. Till ögat räknas: ögon
locken, blinkhinnan, karunkeln och ögonklotet.

Ögonlocken äro tvänne klaffar, danade för att betäcka 
ögonklotets främre del. Deras yttre bildas af en tunn, 
mycket finhårig hud, det inre af en fin, slät slemhinna. 
I ögonlockens kant ligger en tunn, smal broskskifva, som 
åstadkommer spänstighet, och på detta brosk ligger en 
rad af små körtlar, hvilka afsöndra ett fett ämne, hvar- 
igenom kanten hålles glatt. Det öfre ögonlocket är större 
än det undre. Ögonlocken böra vara tunna, ej svullna, 
rörliga samt utan sårnader. De bilda mot hvarandra en 
yttre och en inre vinkel.

Karunkeln, en liten röd körtel, har sin plats i inre 
ögonvinkeln. Han bör vara liten, ej svullen, sårig eller 
varig, äfvensom ögonvinklarna böra vara rena och fria 
från var.

Blinkhinnan, eller det tredje ögonlocket, är ett brosk- 
och hinnaktigt organ, hvilket i likhet med ögonlocken 
tjänar ögat till skydd och ligger i inre ögonvinkeln. I 
friska tillståndet är den knappast synlig.
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De på ögonlockens ränder sittande långa och styfva 
håren, ögonhåren, bilda en rörlig skärm för ögat för att 
därifrån afhålla skadliga ämnen.

Varborsten eller ögonkänselhåren äro långa, styfva, 
glest kring ögonlocken sittande hår, hvilka likaledes tjäna 
till skydd.

Ögonklotet är ett af åtskilliga delar sammansatt värk
tyg af klotrund form, som omgifves af en hinna och utgör 
det egentliga synorganet. Främsta delen af denna hinna 
är genomskinlig, glänsande och kallas hornhinna. Den bakre 
delen af denna hinna är ogenomskinlig, hvitaktig och kal
las synhinna; genom dennas bakre del ingår syn-nerven 
uti ögonklotet. Inre ytan af synhinnan är beklädd af 
åderhinnan och färghinnan, hvilka öfverdragas af nerv
hinnan, hvilken påvärkas af ljusstrålarna och uppfångar 
den bild djuret ser.

Genom hornhinnan ser man en färgad brun eller blå- 
aktig bred ring, ögonringen — Iris eller regnbågshinnan —, 
som i sin midt har en aflång öppning — pupillen eller 
synöppningen — hvilken blifver större eller mindre alt 
efter som ögonringen vidgar eller sammandrager sig. Yid 
synöppningens öfre kant finnas 3 till 4 mörka korn, kal
lade drufkornen, som nedhänga i synöppningen.

Bakom ögonringen, midt för synöppningen, ligger en 
framifrån sammantrykt, genomskinlig, ofärgad kropp — 
linsen — omgifven af en hinna — linskapseln — som 
medelst strålbanden är fästad vid strålkroppen, som utgör 
en fortsättning af åderhinnan. Rummet mellan linsen och 
hornhinnan fylles af en tunnflytande klar vätska, vatten
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vätskan. Detta rum delas genom ögonringen, som fritt 
hänger uti detsamma, uti främre och bakre kammaren.

Bindhinnan; en stor del af denna synes, då djuret 
lyfter mycket på ögonlocken, och kallas hvitögat af den 
hvitaktiga färg den får af den underliggande kapseln.

Ögonen böra vara stora, klara, rena, eldiga och ej 
rinnande.

På hornhinnan få ej vara fläckar, ännu mindre bör 
den vara dunkel eller ogenomskinlig. Rena äro ögonen, 
då de äro fria från slem och var.

9. Näsan har båda näsbenen till grundlag och sträc
ker sig till främre läppen. Den är antingen rak eller 
böjd, bred eller smal. Rak eller lagom böjd är den bästa 
formen.

10. Näsborrarna. På sidan om näsan hafva hvardera 
af dessa ett vingbrosk till underlag. Från öfre vinkeln 
förlänger sig hvardera näsborren till en liten trattformig 
blindsäck, kallad falska näsborren; den är sparsamt besatt 
med fina små hår, öfverdragen med ett svartgrått, fett 
ämne, tjänar till att afhålla dam och insekter från näs
hålan och medvärkar vid gnäggning.

Stora näsborrar underlätta, små försvåra andhämt
ningen. Näsans inre väggar eller de äfven så kallade näs
kanalerna beklädas af slemhinnan. I  friskt tillstånd är 
den af rödaktig färg och tjänar till luktredskap.

11. Läpparna dela sig i de främre eller öfre och i 
de bakre eller undre och skiljas genom munöppningen# 
De äro mjuka, känsliga, lättrörliga och tjäna till att un
dersöka och gripa fodret, så väl som till att insörpla dryc
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ken. Mun- eller läppvinklarna bildas genom de främre 
och bakre läpparnas förening. På inre sidan af öfver- 
läppen äro en mängd små öppningar, genom hvilka saliven 
framsipprar från kindkörteln.

Väl formade läppar böra vara fasta, utan veck och 
slutna, då djuret är i hvila.

Öfverdrifvet tjocka läppar utmärka den så kallade 
oxmulen och äro fula. Munnen kan vara för kort eller 
för långt klufven; frisk säges den vara, då den måttligt 
fradgas af betslets värkan.

12. Hakan kallar man den fasta, runda upphöjning, 
som är på underläppens yttre yta; skägg kallas de långa, 
styfva hår, hvilka sitta på och omkring hakan och som 
höra till känselhåren. Fördjupningar ofvanför hakan kallas 
kindkedjegropen, i hvars midt man ofta känner en skarp 
upphöjning; är denna mycket skarp, så förorsakas af skarpa 
kindkedjor och vid hård behandling sårnader därstädes.

13. Kinderna utgöra sidoväggarna i munhålans mel
lersta del och sträcka sig från munvinkeln till ganascherna. 
De bildas af huden, kindtandmusklerna, läppvinkelmuskeln 
och mellan dem befintlig bindväf samt kärl; på vackra, 
torra hufvuden äro ådrorna och musklerna något skönj
bara; mycket köttiga bidraga de att göra hufvudet tungt.

14. Ganascherna kallas de öfre bredare delarne af 
hufvudet, hvilka ligga ofvanför kinden; de hafva till un
derlag bakre käftens öfre bredare del samt okmusklerna. 
De böra vara torra, d. v. s. lagom köttiga, ej för breda, 
emedan det företrädesvis är genom fyllighet och bredd 
hos dessa, som hufvudet blifver för tungt.



15. Strupgången eller käftgropen kallar man det mel
lan begge ganascherna på undre sidan af hufvudet befint
liga rum. Där hafva tungan och tungbenet, luftrörshuf- 
vudet samt åtskilliga körtlar sin plats. Den bör vara 
bred och djup för att lämna tillräckligt utrymme för däri 
befintliga värktyg. Är den trång och grund, samman- 
tryckes luftrörshufvudet vid hufvudets böjning, hvarige- 
nom andningen försvåras; grund och smal käftgrop hin
drar äfven hästens hufvud att erhålla den i afseende på 
dressyren så nödvändiga lodräta ställningen.

I  strupgången på inre sidan af bakre käftgrenarna 
ligga käftgångens lymfkörtlar, hvilka kunna kännas, men 
ej få vara hårda eller drufformiga och icke fastsitta vid 
benet.

16. Den inre munnen eller munhålan bildas af bägge 
käftarna och kinderna samt begränsas upptill af gomseglet; 
den innesluter tungan och tänderna. Munnen beklädes af 
en blekröd slemhinna, som öfveralt är fuktig. Det tomma 
rummet mellan skär- och kindtänderna, på hvilket betslet 
har sin plats, kallar man lanerna, hvilka skiljas uti höga 
eller låga, skarpa eller afrundade. Ju  högre och skarpare 
de äro, dess känsligare, ju  lägre och mer rundade, dess 
mindre känsliga.

i Den del af slemhinnan, som omgifver tänderna, kal
lar man tandköttet; detta är liksom den öfriga delen af 
munnens slemhinna blekrödt och fuktigt samt bör vara 
fast och jämnt, utan fläckar eller sårnader.

Tungan, som är ett för tuggningen särdeles vigtigt 
värktyg, består till största delen af muskler och är i sin

45
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helhet öfverdragen af en slemhinna, som är redskapet för 
smaken; tungan är mycket rörlig, och utgående från tung
benet sträcker den sig till skärtänderna; den medvärkar 
äfven vid sväljningen och gnäggningen. Den öfre ytan, 
som har en mängd smärre, tättstående upphöjningar, smak
vårtorna, kallar man ryggen; från dess undre yta till bakre 
käftens munhålyta sträcker sig en slemhinnefåll, tungban
det, i hvilkets närhet finnas tvänne ihåliga, framstående, 
vårtlika förlängningar, de undre spottkanalernas öppningar, 
som vanligen kallas hungervårtor.

Gommen är den öfre, hvälfda delen af munhålan och 
sträcker sig från skärtänderna till gomseglet. Dess yta 
har en i midten löpande längdfåra, på hvilken åt höger 
och vänster utgrena sig 18 till 20 tvärfåror, hvilka vid 
sväljning tjäna tungan till stöd. Grommens alla delar böra 
hafva blekröd färg, naturlig värme och icke vara för 
köttiga.

II. Halsen.
Halsen sträcker sig till bröstet och har till grundlag 

de 7 halskotorna, vid hvilka är fästadt det starka, ela
stiska nackbandet, som bidrager att uppbära halsen och 
hufvudet, hvars många öfriga muskler, hvilka utgöra stör
sta delen af halsens innehåll, det tjänar till att understöda. 
Halsen omfattar luftröret, strupen, strupartererna och strup- 
venerna m. m. Halsens yttre delar äro: kammen, strupen, 
högra och vänstra sidoytorna.

17. Kammen med manen eller öfre randen sträcker 
sig från nacken till manken och kan vara mer eller mindre
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skarp. Manen bekläder densamma och skyddar mot in
sekter o. s. v.; den bör vara fin, mjnk och lång.

18. Nedre eller Strupranden sträcker sig från strup
gången till bringan och begränsas af sidoytorna, hvilka 
på hvardera sidan bilda en ränna, som hos magra hästar 
är för ögat tydlig, men som däremot ofta alldeles saknas 
hos feta; i henne löper strupvenen, på hvilken de flesta 
åderlåtningar värkställas.

19. Halsens sidoytor få icke vara för köttiga; men 
deras större muskler böra, i synnerhet under rörelse, tyd
ligt skönjas.

20. Öronspottkörtlarna hafva sin plats på öfversta 
delen af sidoytorna, i den fördjupning, som skiljer hufvud 
och hals, strax under huden. En välformad hals sträcker 
sig framåt från manken och bringan, aftager i bredd och 
tjocklek mot hufvudet samt öfvergår i detta, så att man 
genom en fördjupning på hvardera sidan kan tydligt skilja 
emellan bägge.

En välbildad hals bör vara af hufvudets längd eller 
något däröfver samt genom den omnämnda fördjupningen 
skiljas därifrån, så att hufvudets ansättning må vara fri, 
och bör höja sig småningom från bröstet i skef riktning 
och blott vara lindrigt böjd i sin öfre del. Dess tjocklek 
och styrka aftager nedifrån och uppåt.

Olika halsformer äro:
Svanhals, är väl ansatt, lång, och dess vackert böjda, 

skarpa kam uppstiger i en båge från manken till huf
vudet. Förenas härmed smidighet och är hufvudet icke 
för lågt ansatt, är den icke blott den vackraste, utan också



48

den för ridhästen lämpligaste formen. För österländska 
hästar och deras afkomlingar är den egendomlig, men i 
de flesta öfriga fallen följd af skoldressyr. Är den för 
lång, lämpar den sig icke för mycket snabba rörelser.

Hjorthals har strupranden framstående eller bukig 
och luftrörshufvudet för mycket framträdande samt kam
randen insänkt.

Späckhals har en öfverdrifvet tjock och fet kam, 
hvilken, om den står rä tt upp, kallas stående späckhals, 
och, om den hänger öfver åt ena sidan, kallas hängande 
späckhals. Yidare skiljer man långa, korta, tunna och 
tjocka halsar. Hingstar hafva proportionsvis tjockare hal
sar än vallaker och ston.

III. Manken.
21. Manken är upphöjningen bakom halskammen och 

bildas af 5 å 6 ryggkotornas tornutskott, vid hvars spetsar 
nackbandet är fästadt; den begränsas af kammen, ryggen 
och de öfre delarna af bogbladen. Manken bör vara hög, 
lång, lagom köttig, skild från kammen genom en kort, 
obetydlig inskärning och småningom sänka sig mot ryg
gen. Dess form är af stor betydelse för sadelläget. En 
hög manke förekommer oftast hos ädla hästar, en låg och 
köttig hos djur af gröfre raser. Den höga manken lämpar 
sig mera för ridhästen, hvaremot den för arbetshästar är 
af mindre betydelse. Selbrott förekomma ofta på hög 
manke.
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IV. Bringan.
22. Bringan utgör bröstets främre del, begränsas upp

till af halsen samt på sidorna af bogarna och öfverarmarna.
Bringan har till underlag bröstbenspetsen, första ref- 

benparet och de från dessa delar till frambenen utgående 
stora musklerna.

En välbildad bringa bör framifrån sedd vara tämligen 
bred, hafva starka muskler och bröstbenspetsen hvarken 
framträdande öfver bogspetsarna eller insänkt i förhållande 
till dessa.

En för bred bringa vållar att frambenen stå för långt 
åtskilda, hvarigenom, om samtidigt bogarna ligga långt 
tillbaka på bröstkorgen, framdelen blifver tung och gången 
vaggande.

För smal bringa är oftast tecken till för trång bröst
korg, hvarigenom lungorna ej erhålla behörigt utrymme; 
är bringan för smal, komma frambenen' för nära tillsam
mans, hvilket lätt framkallar strykning.

Hökbringa är en smal bringa med framstående bröst
benspets; detta vanställer djuret och vittnar om en trång 
bröstkorg, hvarföre den är både ful och dålig.

V. Frambenen.
Frambenen eller de främre lemmarna äro de stöd, på 

hvilka halsen och hufvudet så väl som en betydlig del af 
mellandelen hvila. Frambenen böra vara jämnlöpande, 
raka och lodrätt stående (fig. 9).

Frambenens delar äro, som förut nämndt är, följande:
4
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Fig. 9. Väl stälda bogar 
och framben.

23. Bogarna hafva till underlag de båda tunna, platta 
och långsträkt trekantiga ben, kallade bogblad, hvilka ligga

i en skef riktning från manken fram 
åt och nedåt mot bröstets sidodelar, 
sträcka sig fram till bogspetsen och 
äro framtill medelst en led förenade 
med öfverarmen och med starka 
muskler fästade vid de närliggande 
benen.

Bogbladen böra stå i så skef rikt
ning som möjligt samt medelst starka 
muskler vara förenade med bröstet 
och halsen samt sträcka sig med 
sin breda ända till manken och ryg
gen. En lång, med öfre ändan myc
ket bakåt liggande bog, hvars musk
ler äro kraftfulla och tydligen u t
märkta, är vacker och ett nödvän
digt vilkor för en kraftfull och väg- 
vinnande rörelse. Bogbladens före
ning med öfverarmarna bör bilda 
räta vinklar.

Till felaktiga bogar räknas:
De jplatta, magra bogarna utmärka 

dålig utveckling af de muskler, som 
omgifva bogbladet, och antyda så
lunda svaghet.

De feta bogarna, hvilka äro öfverlastade med fett kött, 
nedtynga framdelen och äro hinderliga för ett godt sadelläge.
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Fig. 10.
Rakt stälda bogar.

De trånga bogarna, hvilka bero till större delen på 
ett för smalt, hoptrykt bröst. Detta fel angifves med ut
trycket för trång i bogen och gifver 
benen en för hopträngd ställning.

De för vida bogarna, äfven be
tecknade med uttrycket för vid i 
bogen, äro motsatser till de förra 
och bero antingen på ett för bredt 
bröst eller därpå, att det är öfver- 
lastadt med kött och fett; de ned
tynga framdelen och sådana hästar 
äro dessutom ofta för lågstälda fram
till.

Rakt stälda bogar (fig. 10) kal
lar man de, hvilkas bogblad icke 
äro tillräckligt liggande, hvarigenom 
benets rörelse blir mera inskränkt 
och hästen ej kan taga väl för sig.

Lästa bogar äro altför orörliga 
och gifva därigenom anledning till 
snubbling. Det är en af ridkonstens 
uppgifter att genom utveckling af 
bogrörelsens frihet förbättra detta 
fel och därigenom befrämja större 
säkerhet på benen, hastighet m. m.

24. Öfverarmen, som sträcker sig i sned riktning från 
bogspetsen till armbågen, består af det stora valsformiga 
benet, som framtill är förenadt med bogen genom en och 
baktill med underarmen genom en annan led; detta ben
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är så betäkt af muskler, att det tyckes utgöra ett med 
bogen. Öfverarmen bör vara lång, hafva ett jäm nt utse
ende och bör derföre vara öfverdragen med fasta, icke 
feta muskler. Dess läge är väsentligen beroende af bog
bladets; ligger detta senare för långt fram eller tillbaka, 
erhåller äfven öfverarmen samma ställning; ligger dess 
främre del för långt utåt, så kommer den bakre delen för 
nära refbenen, hvarigenom hela frambenet kommer att 
vridas utåt och intaga en för rörelsen ofördelaktig ställ
ning. Har öfverarmen ett motsatt läge, blir däremot hela 
frambenet vridet inåt och framkallar dåliga rörelser, såsom 
strykning och nystning.

25. Underarmen bildas af det långa, starka rör och 
det smalare armbågsbenet, som vid underarmbenets bakre 
och öfre del har ett starkt utskott, armbågen; dessa bägge 
ben äro upptill genom en led förenade med öfverarmen 
och underarmen ensamt nedtill med öfversta raden af knä- 
ledsbenen. En välformad underarm måste, sedd från sidan 
eller framifrån, stå lodrätt; hvarje afvikelse från denna 
linie förorsakar en felaktig ställning hos hela frambenet. 
Den bör vara bred, tjock och försedd med tydligt från 
hvarandra skilda fasta muskler.

26. Armbågen måste framträda riktigt tydligt och 
vara riktad rakt bakåt; den får ej vara vänd mot bröst
korgen och ej heller utåt, emedan bägge dessa ställningar 
framkalla oriktig vridning af hela benet och därigenom 
felaktiga rörelser; underarmen bör så väl vid böjning som 
sträckning föras rakt framåt och tillbaka.
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Underarmens längd bör stå i förhållande till det öf- 
riga benet; en lång underarm påskyndar rörelsen.

En kort underarm, förorsakar en ansträngande stark 
böjning af knäet, hvarför denna form icke lämpar sig för 
jakt- och kapplöpningshästar, men är så mycket ända- 
målsenligare för skol- och paradhästar; äro därtill under
armarna muskulösa och böj senorna starka, så bibehålla 
hästar med kort underarm sig vida längre än de med 
långa öfverarmar, hvilka dock i allmänhet äro mera om- 
tykta.

27. Kastanien eller hornvårtan ligger på underarmens 
inre yta och är för hästslägtet egendomlig.

28. Knäet eller framknäet består af åtta små ben, 
hvilka ligga i två rader öfver hvar andra och är upptill 
förenadt med underarmen, nedtill med skenbenet; dessa 
leder utgöra skenbart en led, knäleden eller knäet. Det 
bör framtill vara jämnt och slätt, lindrigt hvälfdt inifrån 
utåt, genom betydlig höjd och bredd samt genom sin lod
räta ställning mellan underarm och skenben gynna benets 
förmåga att bära samt dymedelst bidraga till en kraftig 
byggnad.

Bristfälliga äro däremot följande knäformer:
Det runda knäet, som är framtill betydligt hvälfdt, 

smalt och i följd där af svagt.
Det inknipna knäet (fig. 11), som har på sin bakre 

sida, under krokbenet, en inböjning, hvarigenom böjse- 
norna tryckas för nära skenbenet; detta medför svaghet 
uti nedre delarna af benet.
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Det framåtböjda knäet (bockbenthet) (fig. 12), som med
för stark ansträngning af musklerna äfven under hvila 
ocli därigenom vållar en hastigare förslitning af frambe
nen; det måste därför betraktas som ett stort fel.

Det bakåt böjda knäet (sabelbent) (fig. 13), som är mot
satsen till det förra, förekommer mera sällan; är äfven ett 
tecken till bristande uthållighet.

Stå benen icke lodrätt, då man betraktar dem fram
ifrån, kunna knäna antingen närma sig för mycket till 
hvarandra, då man kallar djuret kobent eller knätrångt,

Fig. 11. Inknipet knä. Fig. 12. Framåtböjdt knä. Fig. 13. Bakåtböjdt knä.
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eller för vidt åtskils, då hästen benämnes hjulbent eller 
vid i knäna; det senare är mer sällsynt; bägge dessa fel 
framkalla lidanden i knäna vid ansträngningar och antyda 
sålnnda bristande uthållighet.

Trånga knän bero därpå, att underarmen icke som 
sig bör intager en lodrät ställning; härigenom komma 
knäna att stå för nära hvarandra och hästen blir kobent. 
Vida knän äro motsatser till det förra felet, förekomma 
mera sällan och uppkomma vanligen af sjukliga förän
dringar i lederna.

29. Skenbenet består af ett stort, starkt, rörformigt 
ben, på hvars bakre sida de båda florettbenen och på 
hvars nedre ända, bakre, de båda sesambenen ligga. På 
skenbenets bakre yta ligga trenne långa böjsenor ofvanpå 
hvarandra, af hvilka en slutar på kronbenet, en på hof- 
benet och en på kotbenet. På skenbenets främre yta 
sträcker sig öfver kot- och kronbenet ned till hofbenet 
kot-, kron- och hofbenets gemensamma sträcksena. Den 
hud, som omger skenbenet, måste vara så spänd, att böj- 
senorna tydligen kunna urskiljas från hvarandra.

Skenbenet bör, sedt framifrån eller från sidan, stå 
lodrätt och därtill vara bredt och försedt med starka böj
senor; det bör från knävecket ned till kotan öfveralt 
hafva samma bredd, böjsenorna böra längs efter hela 
skenbenet, så väl på inre som yttre sidan, genom en fåra 
skiljas från det framför liggande benet.

Långa skenben i förening med korta underarmar or
saka, att hästen får hög rörelse eller hög aktion, men 
mindre förmåga till snabbhet. Korta skenben med långa
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underarmar äro däremot egnade att på kort tid tillrygga- 
lägga ett långt afstånd.

Ar en knäled regelbundet bildad, röres skenbenet alltid 
rakt framåt och tillbaka; är leden däremot oregelbundet bil
dad, sker rörelsen antingen för mycket utåt eller inåt. I 
förra fallet uppstår biljardering, som anstränger mycket; i 
senare fallet uppkommer lä tt strykning.

30. Kotleden bildas af nedre delen af skenbenet och 
öfre delen af kotbenet och innefattar dessutom baktill y t
terligare två små ben, de båda sesambenen, öfver hvilka 
böjsenorna löpa fram och hvarigenom ledens rörelse un
derlättas. En vacker, stark kotled måste vara betydligt 
gröfre än skenbenet; framtill kan den hafva en knapt 
märklig afrundning, men utåt och inåt måste den vara 
tämligen framstående, utan att dock vara kulformig.

En liten, smal kota antyder en svag led. Stå kotorna 
hvarandra för nära, blir strykning följden.

Kotleden har baktill en hårtofs, kallad hofskägg, i 
hvars midt sitter ett kastanielikt stycke horn, som kallas 
sporren. Ädla hästar hafva obetydliga, allmänna grofva 
hofskägg.

31. Karleden eller kotan har till underlag ett enda 
ben, som förenar sig med kronbenet; det går från kotleden 
i skef riktning framåt och nedåt, är på midten afrundadt 
och öfvergår i kronan betydligt tilltagande i styrka.

Yid kroppstyngdens lika fördelning på benen, bör, 
då kotan är regelbundet stäld (fig. 14), hennes riktning 
vara sådan, att en midt; igenom kotleden lodrätt neddra
gen linie träffar marken straxt bakom ballarna. Faller
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denna linie i ballarna, då står kotan rakt (fig. 14), men 
faller den långt bakom desamma, är den för liggande; 
den förra riktningen kallar man äfven högkotad, den se
nare lågkotad. Är leden antingen helt och hållet eller 
nästan lodrätt stäld, ntmärkes denna mycket felaktiga 
ställning med benämningen
styckfot. Lånakotad (fig. 15) Fig* 14:* Rakt Fig* Lång 
-i n  , . .  , io i j stäld kota. kota.kallar man hasten, da leden
synes för lång i förhållande WSj
till skenbenet; kortkotad där- 111
emot, då motsatsen äger mm.
Långa kotor, som därtill äro JM
smala, blifva äfven svaga; men JH
äro de i förhållande till sin mm
längd fasta och hafva starka
senor, såsom de bästa orien-
taliska hästar, äro de als icke
felaktiga och medföra äfven en spänstig gång; ty en lång
kota är mycket eftergifvande, men blir på längden mera
ansträngd.

Korta kotor föranleda däremot hårdt traf; äfven lig
ger i afseende på dem den farhåga nära till hands, att de 
längre fram komma att stå altför rakt upp och ned eller 
till och med komma att kota öfver.

Då hästen går i skridt, bör kotan vid fotens nedsät
tande endast lindrigt sänka sig; i traf däremot, alt efter 
som rörelsen är starkare, något mera, dock icke till den 
grad, att den antager en nästan horisontel ställning; sän
ker den sig under denna linie, då trampar hästen igenom;
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är denna sänkning ännn mera i ögonen fallande, utmärker 
man denna mycket felaktiga riktning med uttrycket björnfot.

Ofverkotning inträffar genom sjuklighet i kotans senor 
och band, så att kotleden böjer sig framåt i stället för 
bakåt; hästen säges då kota öfver.

32. Kronan bildar en upphöjd, ungefär ett finger 
bred, med hår besatt valk; den har ett litet tärninglikt 
ben till underlag, som upptill ledar mct kotbenet och ned
till mot hofbenet.

För att vara vacker och god bör den omgifva hofven 
med en likformig, obetydlig upphöjning, bakåt småningom 
öfvergående i ballarna och vid beröring visa sig känsligare 
än den omgifvande huden.

33. Ballarna eller hälarna utgöras af tvänne afrun- 
dade, genom strålrännan från hvarandra skilda upphöj
ningar, hvilka äro öfverdragna med en mjuk hornskifva. 
De böra icke vara för stora eller hårda.

34. Framhofven se hofbeslaget.

ANDRA KAPITLET.

Mellandelen.
I.  B r ö s t e t .

Bröstkorgen bildas af refbenen, bröstbenet ock bröst
kotorna; den bör vara lång, afståndet från bröstbenspetsen 
till sista ref benet stort; den bör vara djup; höjden från 
manken till undersidan af bröstet betydlig och bredden 
stor; d. v. s. djuret ej förete någon insänkning bakom bogarna.
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Fig. 16. Välbildad rygg och kors.

II. Ryggen.
35. Ryggen är en fortsättning af manken och sträcker 

sig till sista ländkotan, där den öfvergår i länden; dess 
grundlag utgöres 
af ryggkotorna, 
hvilka på ett u t
omordentligt sätt 
äro sammanfogade 
och bilda en sam
manhängande ked
ja, som samman- 
hålles genom band 
och omgifves af 
starka muskler. En 
välbygd rygg (fig.
16) är nästan rak, 
bred, icke för lång 
och försedd med 
starka muskler.

Felaktiga rygg
bildningar äro föl
jande:

Djup rygg eller svankrygg (fig. 17) är urgröpt; och 
antingen medfödd eller förvärfvad. Är den medfödd, åt
följes den ofta af en väl ansatt hals och fri rörelse hos 
frambenen, något som dock icke kan ersätta styrkan hos 
en rak rygg. Svankrygg, ådragen genom för tidigt be
gagnande till ridt, genom upprepade fölningar eller en följd 
af hög ålder, är tecken till allmän svaghet.
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Fig. 17. Djup rygg eller svankrygg.

Fig. 18. Hög- eller karprygg.

Hög- eller karp
rygg (fig. 18) är mot
satsen till den förra; 
den är åt länden till 
mer eller mindre böjd 
uppåt, vanligen smal 
och starkt markerad 
på sidorna, icke vac
ker men stark, — 
hvarför den är vida 
att föredraga framför 
svankryggen.

För lång rygg är 
vanligen altför böj
lig, följaktligen svag 

f  och icke duglig till 
större ansträngning.

För kort rygg är 
föga rörlig och gifver, 
då kotor och hasar äro 
raka, lä tt anledning till 
stötande eller lyftande 
rörelser till obehag för 
ryttaren.

En i förhållande till 
de öfriga kroppsdelarna 
stående kort rygg är 
dock stark och i stånd 
till ihållande ansträng
ning, hvarför en dylik
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rygg icke är något fel, utan snarare en förtjänst hos en 
arbetshäst.

III. Länden.
36. Länden utgör ryggens fortsättning och dess öf- 

vergång till korset; den har till underlag de sex ländko- 
torna, hvilka äro med hvarandra sammanfogade och sam
manhållas af starka band och muskler. En välformad länd 
har en nästan vågrät riktning, måttlig längd, ansenlig bredd 
och åt båda sidor en fast, köttig hvälfning.

En lång länd är smidig, men svag; endast en betydlig 
bredd och fasta muskler hos densamma kan motväga detta 
fel. Kort länd är stark, men icke smidig. Djup, insänkt 
länd är kraftlös. Hög länd, hvilken står i förening med 
karprygg, äger fasthet; men då dess sidoyta är för stu
pande, är den, liksom den sistnämnda, felaktig.

IV. Refbenen.
37. Refbenen, bröstets sidodelar, utgöras af 36 smala, 

platta, halfcirkelformiga, bredvid hvarandra stående ben. 
Dessa 36 refben delas i 8 sanna eller vid bröstbenet fast
vuxna och 10 falska eller icke vid bröstbenet fastvuxna 
på hvardera sidan af bålen. De äro betäkta af och sins 
emellan förenade med muskler, medelst hvilka andningen 
befordras och sträcka sig från bogbladets bakre ränder 
till flankerna. Refbenen äro välformade, då de äro till
räckligt hvälfda; äro de däremot platta, i följd däraf fel
aktigt rundade, lämna de icke lungorna och inälfvorna 
behörigt utrymme och medgifva icke en uthållande and
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hämtning; sådana hästar hafva en insänkning bakom bo
garna och anlag för sjukdomar i lungorna. En för stark 
hvälfning på refbenen är dock en olägenhet för sadelläget 
och för ryttaren.

Underbröstet är den undre delen af bröstkorgen, som 
har bröstbenet till underlag; det är beläget mellan och 
bakom frambenen samt sträcker sig till buken; det bör 
vara fast köttigt, rundadt och lagom bredt, så att det 
lämnar gjordarna ett godt läge. Ar det kantigt, hvasst 
eller tort, uppkomma lätt sårnader eller hudlösheter.

V. Buken.
38. Buken, som är en del af underlifvet, gränsar 

framtill till bröstet, på sidorna till refbenen och flankerna 
och sträcker sig bakåt in emellan bakbenen; de närmast 
intill dessa liggande sidodelarna af bakre buktrakten kal
lar man företrädesvis ljumskarna. Buken på en välbildad 
och frisk häst är smärt och lagom rundad, hvarifrån dock 
moderston, hvilka hafva en större buk än hingstar och 
vallaker, utgöra undantag.

Afvikelser från en välbildad buk äro:
Den uppskörtade eller inknipna, som består deri, att 

den är högt uppdragen och för trång i ljumskarna. Man 
finner den vanligen hos hästar, som blifvit öfveransträngda 
eller fodrade nästan uteslutande med kärnfoder, eller här
rör den från sjukdomar; den medgifver icke något säkert 
sadelläge.

Gräsbuken, vidgad och utspänd, är i följd däraf ful, 
men kan ofta förminskas genom ändamålsenlig utfodring;
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mindre hö och hackelse, mera kärnfoder. Tjock öfverfyld 
buk gör hästen tung och framkallar lä tt sjukdomar efter 
strängare arbete.

Yl. Flankerna.
39. Flankerna ligga mellan länderna, sista refbenen 

och höfterna samt sträcka sig bakåt till ljumskvecket 
framför bakbenen; de bildas hufvudsakligen af bukmusk
lerna och utgöra en del af bukhåleväggarna. Väl bildade 
flanker måste vara slutna, d. v. s. smala och obetydligt 
fördjupade. Är den mindre öfre delen af flanken tom och 
urgröpt, så kallar man denna bildning hunger grop. Äro 
flankerna sammandragna bakåt och uppåt, säges hästen 
vara uppskörtad.

Då man synar en häst, bör man noga gifva akt på 
flankernas rörelser. En frisk häst har under stillaståendet 
en långsam och knapt märkbar, men efter begagnande en 
efter rörelsen afpassad och regelbunden flankrörelse. An- 
stränges hästen ringa och är flankrörelsen därvid ovanligt 
häftig, så är detta ett tecken på angripna lungor, och 
kallas denna flankernas onaturliga rörelse flankslag. Om 
under hvarje andetag musklerna växelvis draga sig till
sammans och utvidgas, kallas det enkelt flankslag, men om 
vid ett enda andetag följer en dubbel sammandragning, 
kallas det dubbelt flankslag. Svårigheten att andas är 
mycket större, då musklerna vid andningen så betydligt 
sammandragas, att af dem bildas en ränna i refbens- 
broskens riktning.
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TREDJE KAPITLET.

Bakdelen.

1. Korset eller knippan.
41. Korset eller kruppan sträcker sig från länden till 

svansen och höfterna och har till underlag de båda bäc
kenbenen, — hvilkas till höger och vänster starkt utstå
ende, yttre vinklar kallas höfter — korsbenet och de första 
3 eller 4 svanskotorna. E tt välbildadt kors (fig. 16) är 
rakt, jämnlöpande eller åtminstone vackert hvälfdt från 
länden till svansen, långt, bredt och bakåt väl rundadt 
på båda sidor, belagdt med hårda, starka muskler samt 
något lägre än manken. E tt vackert kors skiljer man 
efter dess olika form i det raka eller jämna, det ovala och 
det runda.

Det raka korset beror företrädesvis på korsbenets 
läge; ligger åter korsbenets ändpunkt något djupare än 
dess främre del samt äro därjämte bärbenknölarna föga 
framstående, blir korset ovalt, därigenom att det bakåt, 
men mindre åt sidorna, småningom afrundas. Ligga höf
terna något djupare än korsbenet och äro de därtill be
klädda med fylliga muskler, uppstår häraf det runda kor
set, hvilket är kortare än det ovala samt starkare afrun- 
dadt vid höfterna än åt korsbenet.

Bland felaktiga kors räknas:
Det nedhängande eller åsnekorset; detta beror på en 

för stark nedböjning af korsbenet och faller därför betyd
ligt och utan hvälfning bakåt. Men är det därjämte långt
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och. bredt och har fasta muskler, är det visserligen fult, 
men starkt.

Det afhuggna eller svinkorset; (fig. 19) beror på ett 
djupt läge hos höfterna och faller icke endast betydligt 
bakåt, utan äfven åt sidorna; det 
är därjämte smalt, kort och ma
gert, hvarför det icke allenast är 
det fulaste, utan också det sva
gaste.

Det hantiga korset, som har 
mycket starkt framstående höfter.

Det klufna korset, som har i 
sin midt en ränna och härrör an
tingen däraf, att korsbenet har 
ett ovanligt djupt läge, eller där
af, att det har för korta tornut
skott. Det är eget för några 
gröfre arter och relativt svagt, 
ehuru den lilla rännan icke med
för någon olägenhet.

II. Höfterna.
42. Höfterna äro korsets bå

da främre utstående sidodelar; de 
bildas af bäckenets båda höftben och äro, allt efter bäc
kenets läge och beskaffenhet, antingen högre eller lägre 
än korset. Välbildade höfter böra vara i jämnhöjd med 
länden, vackert afrundade, knappast framträdande, utan

5

Fig. 19. Svinkorset.
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nästan jämnlöpande med denna. Afvikelser från denna 
höftbildning äro företrädesvis följande:

Låga höfter, som förekomma i förening med svinkors; 
de äro en motsats till de förra och äfvenledes fula.

Enhöftad kallas hästen, då ena höften står högre än 
den andra, hvilket fel beror på ett höftben-brott, som, 
om det är fullkomligt läkt, icke alltid medför någon syn
nerlig olägenhet för rörligheten.

III. Svansen.
43. Svansen utspringer från korsets bakre ända, be

täcker tarmkronan och har 18 små kotor till stomme, hvilka 
sammanhållas genom band och äro belagda med muskler, 
med hvilka hans rörelser utföras. Dessa delar äro öfver- 
dragna med hud och bilda svanstången, som icke bör vara 
för grof och som upptill är besatt med korta, men nedåt 
med allt längre och längre tagel. Ju  rikare svansen är 
besatt med fint, mjukt tagel, desto vackrare är den; och då 
den utgör hästens skydd mot insekter, är det djurplågeri 
att för mycket borttaga af denna dess prydnad. Råttsvan
sen har en till en del kal tång, är företrädesvis på öfre 
delen glest besatt med kort tagel och är blott att betrakta 
som ett skönhetsfel.

Många hästhandlare peppra sina hästar, om de ej föra 
svansen väl, i det att de sticka ett eller flere pepparkorn 
in i tarmkronan; somliga uppbinda äfven svansen för att 
därigenom dölja ett fult kors eller för att gifva hästen, 
sedd bakifrån, en skenbart vidare ställning, eller slutligen 
också för att dölja på svansen befintliga sårnader.
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IV. Tarmkronan.
44. Tarmkronan är ändtarmens yttersta del och myn

ning samt bör vara sammandragen och skiten.

V. Blygden hos stoet.
Blygden hos stoet, som består af de båda läpparna, 

ligger nnder tarmkronan, bör vara sammandragen och slu
ten, samt endast hos brunstiga ston något röd och uppsväld.

VI. Bakbenen.
Bakbenen eller de bakre lemmarna. De äro de stöd, 

på hvika en stor del af bakbenen hvilar, och deltaga icke 
blott i dennas, utan äfven i den öfriga kroppens fort- 
skaffande.

De bestå af följande delar:
45. Låret, som är den öfre, köttiga delen på hvar- 

dera sidan af bakbenet och har ett mycket stort och groft, 
rörformigt ben, lårbenet, till grundlag och börjar der detta 
är insänkt i bäckenets panna och sträcker sig till knä
skålen. Lårbenet bör vara långt, ligga möjligast skeft 
och vara betäckt med en stor, fast muskelmassa, som bak
till bildar de s. k. klinkorna.

46. Knäskålen, som ligger framtill på lårbenets nedre 
ända; den bör vara lagom rundad och torr samt upptill 
och nedtill tydligt kunna skiljas från musklerna.

47. Skänken, som består af det långa, klubbformiga 
stora skankbenet och det en florett liknande lilla skank- 
benet och sträcker sig från låret och knäskålen i skef rikt
ning bak- och nedåt till hasleden. En välformad skank
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bör hafva en lagom skef riktning, vara proportionsvis lång 
och hvad öfre delen företrädesvis beträffar ganska bred; 
på sin yttre sida bör den kunna uppvisa fasta, afrundade 
muskler, hvilka tydligt kunna skiljas ifrån hvarandra. 
Den bakom liggande, dubbla senan, achilles-senan, som är 
fästad vid hasbensspetsen, bör vara grof, styf och hårdt 
spänd samt på båda sidorna genom en djup urhålkning 
skild och utstående från benet. På skänkens inre yta upp
stiger tydligt skönjbar den inre skankådern.

Felaktig är den skank, som är för skeft eller för rakt 
stäld; i förra fallet förorsakas en för stor böjning af has- 
leden och gör hästen krokhasig; i senare fallet är följden 
rakhasig, hvilket är ännu ofördelaktigare. Ar skänken för 
kort, medför den en för rak ställning på hasleden, något 
som åter har felaktiga rörelser till följd; är den däremot 
för lång, hvilket fel vanligen beror på en svag muskel
byggnad eller på en oproportionerlig korthet hos skenbenet, 
så äger den i följd däraf för liten styrka.

48. Hasleden, som ligger emellan skänken och bakre 
skenbenet och består af 6 större och mindre ben, hvilka 
bilda tre öfver hvarandra liggande lag. Denna led, som 
vid hvarje benets rörelse anlitas mera än någon annan, är 
i följd däraf mera utsatt för lidande och felaktigheter; 
därföre är den största uppmärksamhet på denna led nödig 
vid hästens besiktning. Man märker på den en yttre, en 
inre, samt en främre och en bakre sida. En stark och 
välformad frisk hasled (fig. 20) är företrädesvis på den 
bakre sidan hög eller lång och därtill i följd af fasta ben 
och starka senor mycket bred, ty af ett stort omfång hos
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denna led kan man sluta till delarnes styrka. Den inre 
sidan bör vara lagom rundad framifrån och bakåt och 
platsen mellan has- och skankbenets nedre rand bör vara 
fördjupad och fri från hvarje svullnad. Den yttre sidan 
måste träda skarpare fram än den inre och ben-upphöj
ningarna tydligt skönjas. Den främre sidan eller hasvecket 
bör ofvanifrån nedåt vara lindrigt fördjupadt 
från ena sidan till den andra, hafva måttlig has^
tjocklek och rundning samt den här liggande 
skankådern bör vara likformig, men icke för 
mycket i ögonen fallande. Den bakre ytan 
skall från hasspetsen sträcka sig i en rak linie 
med skenbenet och ej hafva någon svullnad 
eller upphöjning. Huden, som bör vara besatt 
med fina, korta hår, bör ligga så spänd, att 
man tydligt kan urskilja hvarje upphöjning 
eller fördjupning. En välformad stark hasled 
bör vara så stäld, att vinkeln, som bildas af 
skänken och skenbenet, är något större än half- 
annan rät, hasspetsen bör vara riktad rakt 
bakåt (fig. 20) och ej, hvilket ofta är fallet, 
vara vriden inåt eller utåt och därtill ej visa någon annan 
rörelse än mellan stora skankbenet och rullbenet.

Felaktig däremot är hasleden, då den har en svampig 
benbyggnad, härrörande af öfverdrifven tjocklek, som icke 
står i riktigt förhållande till ledens höjd eller bredd. Ar 
inre hasledsytan mycket platt, tillkännagifver detta en i 
alla hänseenden svag hasled.

Till felaktiga hasledsställningar räknas:
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Krokhasiga (fig. 21), då vinkeln mellan skänken och 
skenbenet är mindre än halfannan rät. Denna ställning 
vitnar alltid om mer eller mindre svaghet hos bakdelen.

Rakliasig (fig. 22), som är motsatsen 
Pig. 21. Krokhasig. till den föregående och är e tt vida 

större fel, ty  stegen sakna elasticitet 
och hästar med denna ställning äro 
lättare u tsatta  för spatt, galla m. m.

Kohasig (fig. 23) kallas ställningen, 
då hasspetsarnas inre ytor närma sig 
hvarandra, hvilket ofta sker till den 
grad, att de komma i beröring, hvar- 
vid tårna vändas utåt.

49. Det bakre skenbenet, som är, lik
som det främre, sammansatt af den 
stora, grofva, rörformiga skenbenspipan, 
de två florettbenen och sesambenen, 
med den skilnad, a tt det bakre sken
benet är längre och något bredare från 
sidan sedt.

50. Bakre kastanien eller hornvårtan, som sitter på 
skenbenets inre yta nära hasleden och är vanligen något 
mindre än den på frambenen.

51. Bakre kotleden med sporren och hofskägget, som är 
något gröfre än den främre, men för öfrigt lika med denna.

52. Bakre kotan, som är något rundare och bör vara 
böjligare än den främre, men i öfrigt lik denna.

53. Bakre kronan, som är vanligen något bredare än 
den främre, men i öfrigt lik densamma.
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Fig. 22. Rakhasig. Fig. 23. Kohasig.

54. Ballarna, som äro vanligen högre, mindre afrun- 
dade och gröfre än de främre.

55. Bakhofven se Hofbeslaget.

VII. Hingstens könsdelar.
40. Hingstens könsdelar äro: skapet, hanlemmen och 

pungen.
Skapet är en af huden bildad, rymlig slida, i hvilken 

den främre delen af hanlemmen befinner sig och som skyd
dar den mot yttre skador.
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Hanlemmen ligger dold i skapet, framkommer vid 
ställning och brunst. I  pungen ligga de båda stenarna 
eller testiklarna.

Finnes ingen sten i pnngen och den felande icke är 
borttagen genom operation, så ligger den eller de i buk
hålan; en sådan hingst kallas klapphingst.

VIII. Jufret hos stoet.
Jufret hos ett sto, som ännu icke gifvit di, har ett 

ringa omfång, är spänstigt och dess båda spenar likna små 
stympade käglor. Hos sådana åter, hvilka hafva gifvit di, 
har jufret större omfång, är mjukare och spenarna äro 
längre och något plattare; hos drägtiga ston sväller jufret 
kort före fölningen och ur spenarna framsipprar en vatten
aktig mjölk.

För att hålla könsdelarna friska och svala, är ren
hållning och tvättning med kallt vatten nödvändig.



FJERDE AFDELNINGEE

Hästens ålder.
Yid hästens besiktning är ålderns bestämmande af 

stor vigt, emedan djurets värde till väsentlig del häraf 
beror. Den enda säkra grunden för ålderns bestämmande 
är tändernas beskaffenhet, företrädesvis underkäkens skär
tänder. Tändernas frambrott, tillväxt, afnötning och i följd 
däraf deras längd och riktning, samt formförändringar på 
deras rifytor vid olika åldrar äro de tecken, på hvilka man 
bestämmer hästens ålder. Hästens tänder tjäna dels till 
gripande, afbitande och krossande af födan och dels till 
försvarsmedel. De indelas i: skär- eller framtänder, betar 
eller huggtänder och oxel- eller kindtänder. Undantagsvis 
förekomma äfven små öfvertänder eller s. k. vargtänder, i 
synnerhet framför den första kindtanden i öfverkäken.

Den fullvuxna hästen af hansläktet har 40 tänder, 
nämligen: 12 skärtänder (6 i öfver- och 6 i underkäken), 
4 betar, 1 till höger och 1 till vänster i hvardera käken, 
samt 24 kindtänder (12 i öfver- och 12 i underkäken, 6 på 
hvardera sidan).

Ston hafva vanligen endast 36 tänder, emedan de 
oftast sakna betar. När dessa förekomma, äro de vanligen 
mindre och hafva en mera afrundad form.

Tänderna indelas i: föl- eller växling ständer och häst- 
eller beständiga tänder. De förra kvarsitta blott under de 
första lefnadsåren och ersättas på bestämd tid af häst
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tänder. Alla skärtänderna och de tre första kindtänderna 
i hvarje tandrad äro växlingständer, under det att de tre 
sista kindtänderna äfvensom betarna äro beständiga tänder.

På hvarje tand kan man urskilja tre delar, nämligen: 
kronan eller den synliga delen, halsen, som omgifves af 
tandköttet, och roten eller den i tandhålan befintliga delen.

Hvarje tand består af tvänne beståndsdelar, en fast 
och hård massa, som kallas emalj, och en mjukare, gulaktig 
massa, som man benämner egentlig tandsubstans. På hvarje 
tandkrona märkes en yttre yta (läppyta), en inre (tungyta), 
tvänne sidoytor, med hvilka de i samma käke stående tän
der beröra hvarandra, och en slityta, som är vänd mot den 
motsvarande tanden i den motsatta käken.

Tänderna framskjuta ur tandhålorna i samma mån, 
som kronan genom slitning afnötes; ofta inträffar likväl, 
att denna tändernas framskjutning sker fortare än afnöt- 
ningen, hvarigenom tänderna hos äldre hästar blifva längre 
än hos yngre.

Skärtänderna.
Dessa hafva erhållit detta namn, emedan de afskära 

fodret. De hafva sin plats i nedre delen af munnen strax 
innanför läpparna. De stå mycket nära hvarandra och 
bilda en framåt vänd båge, som i öfre käken är något 
vidare, emedan skärtänderna därstädes äro något bredare 
och längre än i underkäken.

Skärtänderna indelas i: tångtänder — första paret, 
de två, som sitta hvarandra närmast i tandraden; mellan- 
tänderna — andra paret, eller de mellersta, och hörntän
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derna — tredje paret, eller de båda yttersta. Fig. 24. Häst- 
Den främre eller läppytan är hvälfd uppifrån skärtand- 
nedåt och i midten försedd med en föga djup, 
långs efter gående fåra. Den bakre ytan är 
mycket kortare, i följd af tandens krökning, och 
starkt hvälfd från den ena sidan till den andra.

Rifytan på en nyss uttagen, fullt utveck
lad, beständig skärtand (fig. 24), som ännu ej 
börjat afnötas, är försedd med en främre, hög, 
skarp kant, samt har i midten en tvär, oval 
fördjupning, hvilken afsmalnar trattformigt 
nedåt och slutar i en spets. Den benämnes 
kärna. Denna är i öfre käken dubbelt så djup 
som i den undre. Sidoytorna begränsas af en 
inre och en yttre kant. Då man vidare be
traktar tanden, finner man, att den, sedd fram
ifrån, småningom aftager i bredd från kronan 
till rotens spets. Sedd från sidan Fig. 25. Mjölk
är detta aftagande i bredd mycket skärtand. 
ringa, hvaraf följer, att om man på 
olika ställen afskär tanden, erhålla 
afskärningsytorna en olika form ; 
samma förhållande inträffar, om tan
den genom nötning förkortas.

Mjölktänderna (fig. 25) skilja 
sig från hästtänderna därigenom, att 
de äro tunnare och mindre; till fär
gen hvitaktiga. På yttre ytan hafva 
de dessutom flere längdstrimmor

Fig. 26. 
Bet.
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samt äro försedda med en tydlig hals; äfvenledes hafva 
de en grundare kärna och äro mera rakt stälda.

Fig. 27. Kindtand. Betarna (fig. 26) hafva sin plats 
i det tomma rummet mellan fram- 
och kindtänderna. Deras krona är 
kägelformig, tillspetsad och vänd 
något utåt. De hafva en yttre och 
en inre yta. Den yttre är hvälfd 
och försedd med flere strimmor; 
den inre företer i midten en upp
höjning, som nästan helt och hållet 
saknar emaljbetäkning.

Kindtänderna (fig. 27) hafva sin 
plats uti öfre käkbenet och bakre 
käkbenets grenar. Deras kronor äro 
nästan tärningformiga, med undan
tag af den första och den sista, som 
hafva en trekantig form. Rifytan 
är ganska ojämn med flere upphöjda 
kanter och fördjupningar. Kindtän
dernas rifytor luta utåt i undre kä
ken, men inåt i den öfre.

För att af tänderna se hästens 
ålder åtskiljer man följande perioder, 
under hvilka bestämda förändringar 
visa sig:

Mjölktandsperioden omfattar tiden från djurets fö
delse till 2 Va år.

2. T  andväxling sperioden från 2*/2 till omkring 5 år.
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3. Kärnans period eller då skärtändernas rifytor hafva 
oval form, från 6 till 11 år.

4. Den runda rifytans period från 12 till 17 år.
5. Den trekantiga rifytans period från 18 till 23 år.
6. Den tvåkantiga eller omvändt ovala rifytans period 

från 24 år och däröfver.

1. Mjölktandsperioden.
Från 0—2£ år.

Fig. 28. Tändernas utseende från 14 till 30 dagar.

a. Tångtänderna frambryta från 8 till 14 dagar.
b. Mellantänderna „ „ 2 till 4 veckor.
c. Hörntänderna „ „ 6 till 9 månader.

Tångtänderna i båda käkarna hos fölet framkomma 
ibland före födelsen, men vanligen under de första 8—14 
dagarna; samtidigt frambryta äfven de tre första kindtän
derna å hvarje sida. Från 2 till 4 veckor framskjuta mel
lantänderna samt från 6:tte till 9: de månaden hörntänderna.
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Samtidigt med hörntänderna framkommer den fjärde kind
tanden. Alla dessa tänder äro föltänder, med undantag af 
den fjärde kindtanden, som är en beständig tand. Så väl 
föl- som hästtänder framkomma alltid först med yttre ytan 
och därefter med den inre.

Vid 1 år har fölet alla fölskärtänderna, de 3 föl
kindtänderna och en hästkindtand. Tångtändernas kärnor 
äro utplånade, äfvensom mellantändernas inre och hörn
tändernas yttre ränder äro afnötta.

Vid fylda 2 år äro kärnorna bortnötta uti tångtän
derna, så att endast märken efter dem synas. Mellan- 
tänderna så väl som hörntänderna hafva äfven kärnorna 
bortnötta, så att före tand växlingens början äro alla fram- 
tändernas kärnor utplånade; femte kindtanden är nu fram
kommen.

2. Tandväxlingsperioden.
Från 2 f - 5  år.

Fig. 29.

a. Tångtänderna frambryta från 2^ år.
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Vid 3 år äro de vid 272 år bortfallna föltångtänderna 
ersatta af hästtänder (fig. 30), hvilka vuxit ut så långt, att 
de, som sitta i den ena käken, vidröra de i den andra, 
samt således äro lika höga som de öfriga skärtänderna. 
Hörntänderna hafva nu fylda kärnor och trekantiga rifytor. 
Tvänne fölkindtänder äro äfven ombytta mot hästtänder.

Fig. 30. Från 3£ år.

Hästtänder.
b. Mellantänderna frambryta från 3 |  år.

Vid 4 år äro de vid 372 år bortfallna fölmellantän- 
derna ersatta af hästtänder (fig. 30), som ofta hafva främre 
kanterna något nötta. De ännu kvarsittande fölhörntän
derna äro utan kärnor och stå ofta något högre än mel
lantänderna. Betarnas spetsar äro uppskjutna ur tand
köttet. Den sista af fölkindtänderna är nu ombytt och 
den sista hästkindtanden stundom framkommen.
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Fig. 31. Från 4 |  år.

c. Hörntänderna frambryta från 4̂  år ocb
d. Betarna vanligen vid 4 år.

Vid 5 är äro de vid 472 år bortfallna fölhörntän- 
derna ersatta af hästtänder och tandombytet slutadt. Tång
tändernas kärnor äro mycket slitna. Mellantändernas kärnor 
äro på yttre kanterna mycket, men på de inre obetydligt > 
slitna. Hörntändernas yttre kanter äro skarpa och de inre 
nyss framkomna ur tandköttet. Betarnas fåror gå nu till 
tandköttet.



3. Kärnans period, från 6—11 år, 
eller den ovala formen hos skärtändernas rifytor. 

Fig. 33. Från 6 år.
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Vid 6 år äro kärnorna i underkäkens tångtänder 
försvunna, fig. 32 (a); i mellantänderna äro de ännu gan
ska djupa. Hörntändernas yttre kanter äro betydligt nötta, 
men de inre ännu skarpa. Betarna äro ännu spetsiga, men 
deras fåror gå ej ner till tandköttet.

Fig. 34. Från 7 år.

Vid 7 år äro tångtändernas rifytor ovala (fig. 34). 
Mellantändernas kärnor äro alldeles försvunna (b)) så att 
endast svarta märken synas. Hörntänderna, hvilka nyss 
fått slutna rifytor, hafva kärnorna kvar. Kanterna (yttre 
ränderna) i öfverkäken skjuta öfver slitytan och bilda en 
krok. Betarna äro trubbiga.



Fig. 35. Från 8 år.

83

Vid 8 år (fig. 35) hafva underkäkens mellantänder 
släta och ovala rifytor. Hörntänderna (c) äro nästan utan 
kärnsäckar; deras kärnor kunna likväl någon gång kvar- 
stanna till 9 år. Betarna äro afrundade och aftaga i längd.

Vid 9 år hafva alla bakkäkens skärtänder släta rif
ytor. Framkäkens hörntänder bilda nu nästan alltid en 
krok. Betarna äro redan mycket slitna, men deras fåror 
äro ännu något synliga. Öfverkäkens tångtänders kärnor 
äro utnötta.

Vid 10 år synas märkena efter kärnorna föga i under
käkens tångtänder; dessas inre kant blir rund. Framkä
kens mellantänders kärnor äro nu utnötta. Alla skärtän
derna äro långa, smala och utskjutande.
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Vid 11 år äro öfverkäkens hörntänders kärnor fylda. 
Sedan kärnorna äro utnötta, blir det svårare att bestämma 
hästens ålder. Den kan således under följande perioder 
endast approximativt bestämmas.

4. Den runda rifytans period.
Från 12—17 år.

Vid 12 år hafva underkäkens tångtänders rifytor den 
runda formen.

Vid 13 år hafva underkäkens mellantänders rifytor 
den runda formen.

Vid 14 år hafva underkäkens hörntänders rifytor den ) 
runda formen.

Vid 15 år hafva öfverkäkens tångtänders rifytor den 
runda formen.

Vid 16 år hafva öfverkäkens mellantänders rifytor 
den runda formen.

Fig. 36. Från 12 år.



Vid 17 år hafva öfverkäkens hörntänders rifytor den 
runda formen.

85

5. Den trekantiga rifytans period.
Från 18—23 år.

Fig. 37. Från 18 år.

i

Vid 18 år hafva underkäkens tångtänders rifytor den 
trekantiga formen o. s. v.

6. Den tvåkantiga eller omvändt ovala rifytans period.
Från 24 år och däröfver.

Fig. 38. Från 24 år.
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Vid 24 år hafva underkäkens tångtänders rifytor den 
omvändt ovala eller tvåkantiga formen.

Hästtändernas rifytor utvisa under de olika ålders
perioderna de nu angifna former endast då en regelbunden 
afnötning egt rum. Då tänderna för starkt afnötas, inträda 
rifytornas formförändringar för tidigt och vid för liten 
nötning för sent. Man bör därföre vid ålderns bestäm
mande, förutom rifytornas form och beskaffenhet, jämväl 
alltid taga tändernas längd och bredd i betraktande jämte 
tandköttets hårdhet och mer eller mindre uppskjutna läge.

För att gifva fölet utseende af att vara äldre än det 
är, utryckas stundom föltänderna; men detta bedrägeri upp
täckes därigenom, att hästtändernas framskjutande därige
nom föga påskyndas, så att, då vid en naturlig tandfäll
ning, sedan föltanden bortfallit, hästtanden genast upp
skjuter ur käken; men är föltanden utrykt, så finner man 
hästtanden ännu sittande djupt ned i tandhålan. De öfriga 
skärtändernas utseende afslöjar äfven bedrägeriet och då 
detta vanligen endast sker med underkäken, samt öfver
käkens föltänder bortfalla och ombytas före underkäkens, 
så kan man vara viss på, i fall föltänder äro bortfallna i 
underkäken, men de motsvarande kvarsitta i öfverkäken, 
att tandutrykning egt rum. Konstgjorda kärnor utgräfvas 
stundom för att gifva hästen utseende af att vara yngre, 
än han värkligen är. Tändernas rifytor kunna dock aldrig 
få den form de med sådana kärnor skulle hafva, emalj
kanten fattas och ripor på rifytan synas vanligen efter 
det instrument, hvarmed utgräfningen skett.



FEMTE AFDEMIMEU.

Hårbeklädnaden (Lodet).

Lodet utgör den gemensamma benämningen på de 
hår, som betäcka huden.

Håren skiljas i Täckhår, Skyddshår och Känselhår.
Täckhåren äro utbredda öfver hela kroppen och skydda 

densamma mot köld och väta. De sitta mycket tä tt och 
i riktning uppifrån nedåt och framifrån bakåt, så att blåst 
och regn lätt afledas; de äro tätast och i allmänhet ymni
gast på de kroppsdelar, som mest äro utsatta för köld och 
väta. Täckhårens längd är olika hos olika raser och under 
olika årstider. Under höst och vinter är håret längre, om 
våren fälles det långa vinterhåret och ersättes af kortare. 
Ju  mera djuren under de olika årstiderna äro utsatta för 
väta och köld, desto längre blir håret.

Skyddshåren äro längre än täckhåren och hafva olika 
benämningar, alt efter de kroppsdelar, på hvilka de före
komma. Man skiljer mellan Svanstagel, Mantagel, Pannlugg, 
Hofskägg, Öronhår, Näshår och Ögonhår.

Svanstaglet så väl som man och pannlugg är finare 
och mjukare hos ädla hästar än hos lacdtraser.

Hofskägg kallas de långa hår, som sitta på skenbenens 
och kotledens bakre sida. Hos ädla hästar är det fint och
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saknas till och med stundom; hos landtraser är det groft 
och sträcker sig högt upp på böj senan. Dessutom invärka 
yttre förhållanden på hofskäggets växtlighet och utveckling; 
ju  mera hästen går och står i väta och smuts, dess gröfre 
blir hofskägget. För att förbättra hästens utseende brukar 
mången klippa eller afskära hofskägget; detta är likväl 
skadligt, ty därigenom beröfvas kotans känsliga hud sitt 
naturliga skydd.

Oronhåren äro finare hår, som hafva sin plats inuti 
öronmusslan, hvarest de korsa sig och framsticka ur örat 
som fint borst. De skydda det inre af öronmusslan mot 
insekter, dam, regn och köld; deras bortskaffande är 
således skadligt.

Näshåren äro kortare och styfvare än öronhåren och 
hafva sin plats på näsborrarnas inre rand. De förhindra 
insekters inträngande m. m.

Ögonhåren skydda ögat mot yttre skador. Genom in
flammerade ögonlocks-ränder kunna ögonhåren till en del 
gå förlorade eller få en förändrad riktning på så sätt, att 
deras ändar bli vända inåt eller utåt. I förra fallet reta 
de ögat; i senare fallet skydda de ej ögat mot yttre invärkan.

Känselhåren äro långa, borstlika, rä tt från huden skju
tande hår, hvilkas spetsar äro något böjda och hafva sin 
plats omkring ögonen, munnen och näsborrarna. Till roten 
af hvarje särskildt hår sträcker sig en nervtråd, hvadan 
de äro ytterst känsliga. A tt borttaga dessa hår är således 
i alla afseenden förkastligt.

Håret är hos djuren en helsans spegel; på friska djur 
är det glänsande, men stripigt och matt på illamående och
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sjuka. Hårets längd, hästens fodring och skötsel hafva 
äfven stort inflytande på hårets glans. Korta hår äro mera 
glänsande än långa. Om djuren stå i varma stallar, hafva 
täcken och ryktas väl, samt hudens näring och hudtalgens 
bildning i följd däraf påskyndas, blir håret mera glänsande 
än i motsatt fall.

Hästens fårg.
Det är tämligen svårt att noga bestämma hästens 

färg, ty dels äro hårens färgskiftningar så mångartade 
och dels växla deras utseende hos samma häst under olika 
årstider, att den rådande grundfärgen endast svårligen kan 
med säkerhet bestämmas. I följd häraf ser man också 
ofta, att en blandad färg af en författare hänföres till en, 
men af en annan till en annan grundfärg. I hufvudsak 
äro likväl benämningarna någorlunda öfverensstämmande.

Hästens färger indelas i enkla, blandade och sam
mansatta.

A. Det enfärgade lodet, eller det enfärgade håret, 
indelas åter uti hvitt, gult, rödt, brunt och svart.

Det hvita håret.
Hästar med hvita hår kallas skymlar. De hafva an

tingen uteslutande hvita täckhår eller ock blandade med 
svarta, röda, gula och bruna. Hästar med endast hvita 
hår benämnas:

Atlas- eller glansskymmel. Sådana hästar hafva hvit 
hud, som omkring ögat och munnen är blekröd, håren äro
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från födelsen mjölkhvita och glänsande, hofvarna blekgula. 
Dessa skymlar äro mycket sällsynta.

Silfverskymmel; den födes ej hvit, utan svartaktig; 
huden synes nästan lika svart som hos mörkfärgade hästar 
och blott på ögonlocken, näsan, munnen, skapet och tarm
kronan ses ofta hvita fläckar; håren äro mjölkhvita och 
glänsande, hofvarna svarta eller strimmiga.

Mjölksky mmel. Denna skiljer sig från silfverskymmeln 
endast genom frånvaro af glansen.

Det gula håret.
Hästar med gula täckhår indelas i Isabeller och Blackar. 

Isabeller kallas hästar, som hafva hvitgul hårfärg, rödaktig 
hud utan svart färgämne, hvita eller hvitgula hofvar samt 
hvitaktig svans och man.

Blackar hafva gula eller askgrå täckhår på mörk hud; 
man och svans äro vanligen af mörk färg. Ofta hafva de 
längs ryggen en svart strimma eller s. k. ål, samt svarta ben.

Isabell-Hermelin eller Blek-Isabell, blekgult hår och 
blekgul man och svans.

Vanlig Isabéll, guldgult hår och hvitaktig man och 
svans.

Ljus-Isabell, halmgult hår med nästan hvit man och 
svans.

Mörk-Isabell, mörkgult, i rödt skiftande hår, man och 
svans gråa.

Guld-Isabell, guldgult, glänsande hår; man och svans 
äro hvita.

Blacka hästar indelas i:
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Ljusblack, gult hår, svart man och svans, svarta ben 
och vanligen ål.

Mörkblack, brungult hår, svart man och svans, samt 
ål; nedre delen af benen är svart.

Musblack har gråaktiga täckhår, men man, svans och 
ben svarta, samt ål.

Det röda håret.
Fuksar utmärka sig genom röda eller rödbruna täck

hår, hvarvid likväl benen och svanstaglet ej äro svarta, 
utan hafva antingen samma färg som täckhåren på de 
öfriga ställena af kroppen eller ock ljusare färg.

Eödfuks, brunrödt hår, som närmast liknar färgen på 
rostigt jern.

Ljusfuks, blekröda, i gult skiftande hår, buken och 
de inre sidorna af benen vanligen hvitgråa.

Mörkfuks, brunröda hår.
Kopparfuks, rödbrunt, ofta glänsande hår, som liknar 

polerad koppar.
Brandfuks, brunrödt hår, hvars spetsar se ut som 

svedda. Man och svans äro mörk-gråa.
Svettfuks, svartröda, i smutsgult skiftande hår med en 

viss glans, som på afstånd ger hästen utseende, som vore 
han våt eller svettig. Man och svans äro vanligen hvita, 
med svarta och röda hår inblandade.

Kolfuks, svartaktiga, i rödt skiftande hår. Man och 
svans äro svartröda.

Guldfuks, rödt, i guldgult skiftande glänsande hår. 
Man, svans och ben äro mörkröda.
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Det bruna håret.
Alla bruna hästar hafva svart man och svans, samt, 

med undantag af de ljusbruna, svarta ben. Huden är grå, 
hofvarna mörka. Genom den svarta manen och svansen 
skilja sig bruna hästar från fuksar, om än täckhåren likna 
hvarandra.

Bruna hästar indelas i:
Svartbrun, täckhåren nästan svarta och för det mesta 

glänsande; de med hår svagt bevuxna delarna, nämligen 
nedanför ögonlocken, lårens inre sidor och flankerna äro 
rödaktiga eller kopparfärgade.

Körsbärsbrun, täckhåren mörkbruna, men något ljusare 
än hos den föregående; de tunnhåriga delarna äro gul
aktiga.

Kastaniebrun, täckhåren gulbruna och de tunnhåriga > 
ställena gulaktiga.

Rädjursbrun, täckhåren gulbruna, men på bröst och 
flanker mörkare; de tunnhåriga ställena äro grågula.

Rödbrun, täckhåren äro rödbruna; de tunnhåriga stäl
lena mindre klara.

Guldbrun, täckhåren ljust gulbruna och glänsande; 
benen svarta.

Ljusbrun, täckhåren ljusbruna; benen grågula.
)

Det svarta håret.
Det svarta håret finner man mindre ofta hos ädla 

hästar. De svarta hästarna kallas äfven rappar; de hafva 
alltid en mörkgrå hud, som synes å läpparna, skapet, pun-
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gen m. fl. ställen, samt hafva bruna ögon. Vid högre 
ålder blifva svarta hästar grå på ögonbågarna och i pannan.

Svarta hästar delas i:
Glansrapp, har mörka, svarta, glänsande hår.
Kolrapp eller Sammetsrapp, har mörka, svarta hår 

utan glans.
Sommarrapp eller Ljusrapp, har svarta hår med röd- 

aktig eller gulaktig skiftning, i synnerhet i hårets spetsar. 
Färgen växlar med årstiderna; det långa vinterhåret är 
mera rödt eller gulaktigt än det korta sommarhåret.

Genom god skötsel, varm beklädnad o. s. v. erhåller 
ofta håret hos sommar- och kolrappen en viss glans, men 
som försvinner, då hästen kommer i arbete och blir mindre 
väl skött. Detta bör man komma i håg vid val af parad
hästar.

B. Den blandade färgen uppstår genom en blandning 
af två eller flere af de uppräknade grundfärgerna. Skym
lar med blandade hår äro:

Gråskymmel, hvita hår, blandade med svarta.
Rödskymmel, blandade röda, hvita och grå hår; huf- 

vudet vanligen rödbrunt.
Brandskymmel, oregelbundet strödda fläckar, hvilka se 

u t som vore de svedda; är mörkare än rödskymmeln.
Svartskymmel, en blandning af svarta och hvita hår; 

man och svans äro stundom hvita eller af blandad färg.
Järnskymmel, mindre hvita hår än den föregående; 

färgen liknar brottytan af järn.
Mohrenkopf, skiljer sig från den föregående blott där

igenom, att han har svart hufvud.
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Blåskymmel, en blandning af hvita och svarta hår, 
hvilka på något afstånd skifta i blått. Man och svans äro 
oftast gråblå.

Flugskymmel, tä tt med små svarta fläckar på hvit 
botten.

Starskymmeln, små hvita fläckar på svart botten.
Stickelhårig kallas en häst, som har hvita hår spar

samt inblandade med röda, svarta eller brnna. Det gifves 
således stickelhåriga fuksar samt stickelhåriga svarta och 
bruna hästar.

C. Hästar med sammansatta färger indelas i:
Tigrar och Skäckar.

Tigrar hafva det hvita håret öfverströdt med mörka, 
medelstora, afrundade fläckar. Efter de mörka fläckarnes 
färg kallas hästen svartaktig, brunaktig, rödaktig eller gul
aktig tiger.

Skäckar hafva stora ljusa fläckar på ljus hud, omväx
lande med mörka fläckar på mörk hud; fläckarna äro till 
storlek och form mycket oregelbundna. Dessa hästar äro 
ofta glasögda (blåögda). Efter den rådande färgen hos 
fläckarna kallas hästen svart-, brun-, röd- eller gulskäck. 
Porslinsskäck kallas den, om de hvita fläckarna genom 
mörk hud erhålla en skiftning i blått, och agatskäck, om 
de bruna eller rödaktiga fläckarne skifta i grått.

Tecknen.
De hvita, hårbevuxna fläckar, som förekomma på huf- 

vudet och benen, kallas tecken; de benämnas efter sin
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plats, form och utsträckning. De hvita fläckar åter, som 
genom skafning eller tryck af sadel m. m. ofta uppkomma 
på åtskilliga kroppsdelar, räknas likväl ej till de s. k. tecknen.

Tecken på hufvudet äro:
Blomma, bestående af en liten hvit fläck i pannan.
Stjern, intager samma plats som den föregående, men 

är större. En stjern kallas blandad, när den har inblan
dade hår af täckhårens färg och Ringstjern, när den i mid
ten har en mörk fläck, omgifven af hvitt; Skjuten Stjern, 
när den hvita fläcken bildar en spets nedåt näsan.

Bläs, kallas en stor hvit strimma, som sträcker sig 
från pannan ända till öfverläppen; mycket bred kallas den 
lykta och hvitt hufvud, om äfven hufvudets sidodelar äro 
hvita.

Snopp kallas en hvit fläck eller strimma på öfver
läppen.

På benens nedre delar förekommande tecken äro:
Hvit krona, då det hvita tecknet går rundt omkring 

kronan, sträckande sig ofta helt och hållet eller blott till 
en del öfver ballarna.

Hvitkotad, då foten är hvit ända till kotan.
Halfstöflad, då det hvita sträcker sig till midten af 

skenbenet.
Helstöflad, då det hvita på frambenen sträcker sig till 

knäleden och på bakbenen till hasleden.
Högstöflad, då det hvita sträcker sig öfver knä- och 

hasleden.



SJETTE AFDELNIMEK

Om hästens föda och dryck.

Om födan.
Gräs, rötter och olika sädesslag uppsökas af hästen i 

hans fria tillstånd och utgöra hans näring.
Växternas närande förmåga beror på deras halt af 

stärkelse, lim, fröhvita, socker och slem. Ju  rikare de äro 
på en eller flere af dessa beståndsdelar, dess mera närings- 
förmåga äga de. Somliga gifva mera kraft än massa; an
dra däremot mera massa än kraft. Till de förra höra hafre 
och godt hö; till de senare dåligt hö, halm och potates. 
Några fodersorter, såsom klöfver, sädesarterna, skidfrukter 
och frodigt ängshö, nära starkt både i afseende på kraft 
och massa.

I Finland uppfödes och utfodras hästen vanligast med 
hafre, hö och fuktad hackelse af olika slag.

Foderslagen indelas i:
Kärn- eller kraftfoder, bestående af olika sädesslag;
Rotfoder, bestående af rotfrukter, såsom morötter, po

tatis m. m .;



97

Stråfoder, innefattande torkad klöfver, hö samt halm 
af många slag;

Grönfoder, bestående af nyslaget gräs, klöfver, vicker 
m. m.

Kärnfoder.
Hafre. Detta sädesslag är det allmännast begagnade 

kärnfoder i vårt land.
Grod hafre bör vara tung, torr, tunnskalig, utan lukt, 

ej blandad med främmande ämnen samt lätt glida i han
den. Grod hafre måste väga minst 9—9V2 lisp., helst 10 
lisp. tunnan. Alldeles nyskördad hafre anses icke fullt 
lika närande som äldre.

Åt hästar, som hafva dålig matsmältning, gifves hafren 
helst krossad. Vid fodringen gifves den dels enbart och 
dels blandad med finskuren hackelse. Hackelsen fuktas i 
så fall med något vatten och därpå strös hafremjöl, som 
noga inblandas i hackelsen.

Vid besiktning af hafre måste noga efterses, att den 
ej blifvit gjord storkornig genom blötning i vatten eller 
viktig genom tillsats af sand.

Nödgas man använda unken, möglig eller illa luk
tande hafre, kan den något förbättras genom att harpa 
eller risla den, öfvergjuta den med varmt vatten och där
efter skölja den i kallt, samt slutligen torka den i solen 
eller i ugn. Hälst undviker man alldeles att begagna så
dan hafre.

Korn begagnas allmänt till foder i flere sydliga län
der, synnerligast i orienten, där det dock är skallöst. I

7
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norden lärer det ock fordoA varit allmännare begagnadt 
till hästfoder. Korn är kraftigare foder än hafre.

I följd af sitt hårda skal bör vårt korn krossas eller 
uppmjukas i vatten, förr än det begagnas till foder. Det 
bör gifvas i små portioner. Detta sädesslag gör hästen 
fast i köttet, ökar könsdriften och gifver lätt andhämtning.

Hvetekli värkar kylande och lösande, men är måttligt 
närande. Det användes vid flere sjukdomar, dels i stället 
för kärnfoder och dels med tillsats däraf.

Bohvete är ett hälsosamt hästfoder.
Råg är däremot föga tjänlig till foder. Den är hård- 

smält och hetsig samt gifver i följd däraf anledning till 
flere sjukdomar. Isynnerhet svullna hästens ben ofta efter 
utfodring med okokt råg, som dessutom har benägenhet 
att framkalla kolik. Ar man tvungen att i' brist på annan 
säd använda råg, så gör man bäst i att antingen koka 
rågen hel till en slemmig massa (till hvilken man sätter 
något salt), eller ock att i form af mjöl strö den på fodret, 
så att den under tuggningen väl blandas med saliven, 
spottet. Håg bör därför endast användas till hästar, som 
större delen af dagen gå i strängt arbete. Vid fodring 
bör rågen användas gröpad och gifvas i mindre portioner 
samt därvid rikligt uppblandas med hackelse.

Rågkli kan med mycken fördel blandas med hafre 
för att användas, då hästens matlust är klen, eller när 
han behöfver något tillskott till sin vanliga utfodring.

Agnar a f råg (råghämtor) och korn begagnas af all
mogen i några delar af landet till hästfoder. Det inses 
lätt, att denna föda hvarken kan vara särdeles närande
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eller tjänlig. Dessutom fastna agnarna lätt i munnen och 
svalget, hvaraf sår och inflammationer i halsen uppstå.

Skidfrukter, såsom bönor, ärter och vicker utgöra ett 
mycket kraftigt foder för arbetshästar. Enär de äro mycket 
hetsande, böra de endast under vintertiden användas och 
företrädesvis åt hästar, som stå i svala stallar och gå i 
strängt arbete. Före fodringen böra de krossas eller groft 
malas och strös vid densamma på fuktad hackelse eller 
blandas med ren hafre.

Bönor, såkallade häst- och bondbönor, äro ett närande 
och kraftigt foder. De böra aldrig fodras färska.

Vicker brukas äfven till hästfoder. Hästar rata den 
emellertid för dess bäska smak. Ar man tvungen att an
vända vicker, så kan sådant ske förmånligast genom att 
sammanmala lika delar vicker, råg och hafre eller korn, 
samt däraf baka tunt bröd, hvilket såsom torkadt förtäres 
med stor begärlighet af djuren och utgör ett särdeles kraf
tig t foder.

Ärter framkalla gärna förstoppning och kolik; de böra 
således ej förordas som födoämne. Under de år ärterna 
blifvit illa bärgade och därigenom ej blifvit nog hårda 
för att kunna söndermalas, böra de läggas i stöp, till dess 
de blifva fullt utsvälda. De upptagas därefter ur vattnet 
och blandas vid fodringen med fuktad hackelse.

Rotfoder.
Rotväxter begagnas i Finland ytterst sällan, men 

kunna med fördel användas, emedan de såsom kylande 
och lindrigt lösande utgöra ett sundt och smakligt foder.
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Följande slag äro mera allmänt begagnade:
Morötter. Dessa rotfrukter innehålla betydlig socker- 

halt och förtäras med stor begärlighet; tvättade och sön
derskurna nytjas de till foder, såväl enbart som tillsam
mans med kärnfoder.

Rofvor och kålrötter användas företrädesvis som vin
terfoder för arbetshästar. De tvättas, sönderskäras och 
blandas med hackelse; måste sönderdelas mycket fint, eme
dan de lätt fastna i strupen.

Potatis, med tillsats af något salt, användes äfven på 
ofvan beskrifna sätt. Man kan äfven krossa den rå, men 
måste då iakttaga, att icke mera krossas än som åtgår till 
hvarje fodring, emedan potatismassan annars snart råkar i 
jäsning och därigenom blir skadlig som foder. I  Tyskland 
användes potatis tämligen allmänt till foder för arbetshästar.

Vid utfodring af rotfrukter bör man ej försumma 
att samtidigt gifva små doser af salt. Bäst sker detta 
genom att i hästens krubba lägga ett stycke såkallad salt
sten till sleke åt hästen, hvilken i så fall icke tvingas att 
taga för sig mera än den själf vill och tål.

Stråfoder.
Hö består af torkadt gräs och andra växter. Egen

skaperna hos hö bero af de ämnen, hvaraf det utgöres, 
den jordmån, som frambragt det, den årstid det blifvit 
samladt och det sätt, hvarpå det blifvit torkadt.

Godt hö bör hafva vuxit på hård vall och vara skör- 
dadt under blomningstiden. Slåttern bör alltid hällre före
tagas tidigare än senare, emedan höet förlorar ansenligt i
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näringsvärde och lättsmälthet, om det en längre tid får 
stå oslaget. En mängd näringsämnen, som djurkroppen 
tillgodogör sig med lätthet, blifva efter blomningen svår
smälta och förlusten i näringsvärde kan stiga ända till 
nära 40 procent. 1000 lispund hö, som bärgats sent, mot
svarar i så fall endast 600 lisp. i rättan tid bärgadt hö, 
och här, såsom så ofta, bedrager således snålheten visheten. 
Man tror sig få mera hö, under det man faktiskt erhåller 
mindre näringsmedel.

Godt hö bör hafva en mellangrön, glänsande färg, 
angenäm lukt och sötaktig smak, samt bestå af goda gräs
slag jämte andra växter med tunna stjälkar, blommor och 
blad, hvilka ej söndersmulas, när de kramas i handen, och 
bör med begärlighet ätas samt med lätthet smältas af hästen.

Höet bör ej gärna användas förr än 3:ne månader 
efter inbärgningen, emedan det dessförinnan anses inne
hålla jäsningsämnen, som besvära magen och tarmkanalen. 
Hö, som är mer än årsgammalt, anses småningom förlora 
i kraft, så framt det ej vid bärgningen blifvit på ett ända
målsenligt sätt stackadt och därigenom undergått en svett- 
ningsprocess, som i åtskilliga länder anses öka fodrets värde.

Nödgas man fodra med dåligt hö, bör det dessförinnan 
väl omskakas och bestänkas med salt vatten, för att under
lätta matsmältningen och göra det smakligare.

Torkad klöfver (klöfverhö) är ett närande, för hästen 
begärligt födoämne. Nyslagen klöfver, särdeles om den är 
daggvåt och gifves i större mängd, kan lätt förorsaka kolik. 
Bör därför gifvas i små portioner och vid fodring upp
blandas till en tredjedel eller hälften med hackelse eller
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hö. Väl torkad, utgör klöfver däremot ett särdeles tjän
ligt foder.

Halm tjänar i följd af sina mindre närande egen
skaper mera till att stilla hunger och till bukfyllnad än 
att gifva styrka. Den kan visserligen gifvas hel, men 
mycket går då förloradt, emedan hästen vanligen härvid 
endast förtär de finare topparne. Det är därföre rättast 
a tt använda halmen i form af finskuren hackelse.

God halm har snarare fina än grofva strån, gulaktig 
färg, sötaktig smak samt ringa lukt.

Halm af alla sädesslag kan användas. Åtskilliga för
fattare anse råghalm hårdsmält och att hafrehalmens nä
rande ämnen med sådan lätthet upptagas af kroppens vät- 
skoi^ att den bör föredragas framför dåligt hö, samt att 
kornhalm är, bland halmslagen, tjänligast för hästen. Bo- 
hvetehalm måste anses såsom rätt skadlig. Vicker-, bön- 
och ärthalm nära i högre grad än halm af sädesarterna. 
Arthalm orsakar lä tt kolik och förstoppning, hvarföre den 
hälst bör skäras till hackelse tillsammans med lika delar 
hafrehalm.

Hackelse bör alltid fuktas med vatten, innan den 
gifves. Såsom fuktad eller rättare grundligt blött torde 
den allmännast utfodras i Finland, hvaremot den i Tysk
land mestadels användes såsom torr.

Grönfoder.
Grönbete på passande mark utgör hästens naturliga 

föda och invärkar fördelaktigt på rörelse- och matsmält- 
ningsvärktygen. Härtill fordras likväl, att betesmarken
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äger tillräckligt omfång, frambringar fint, kort gräs af 
sötaktig smak och aromatisk lukt, har godt vatten och, 
så vidt möjligt, är sådan, att hästen kan freda sig för 
kalla vindar och brännande sol. Så nyttigt som bete är 
på torra, högländta och med skog bevuxna, sandiga trakter, 
lika stor skada åstadkommer det, när därtill användas vat
tensjuka eller sumpiga ställen. Grräsbete är välgörande 
för flere skador och felaktigheter i ben och hofvar, liksom 
fölston och föl finna sig väl däraf.

Grönfodring på stall, med nyslaget gräs, bör börjas 
före gräsets blomning och ej utsträckas längre än 2:ne 
månader. Härtill böra goda gräsarter väljas och endast 
hvad som åtgår för dagen på en gång afslås, hälst efter 
solens uppgång eller före dess nedgång. Har så ej skett, bör 
fodret ligga minst en timme, förr än det begagnas, på det 
att daggen må kunna afdunsta. Det hemtagna gräset bör 
förvaras på ett kyligt och skuggigt ställe, hvarifrån man 
för endast så mycket till stallet, som på en gång användes. 
Ligger gräset länge i stallet, angripes det af stalluften, 
blifver unket och förlorar sin friskhet. Under de första 
och sista dagarna då grönfodring begagnas, uppblandas 
grönfodret med torrfoder och gifves städse i flere och 
smärre portioner.

Klöfver bör ej gifvas förr än den börjat blomma; är 
ett sundt och närande foder, som på kort tid gör hästen 
fet och dess hårrem glänsande. Den största varsamhet bör 
iakttagas vid fodring härmed. Den bör gifvas nyslagen 
och i mindre portioner samt alltid uppblandas med torr
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foder. Hästen bör ej vattnas kort före eller kort efter 
fodringen. Farlig kolik kan eljest uppkomma.

Grönvicker är, då den gifves mot slutet af våren och 
under sommaren, ganska närande. Skuren tillsammans med 
hackelse afhjälper den ofta ganska fort hettblåsor och upp- 
svällning af benen.

Foderslagens närande egenskaper jämförda med hvar
andra äro, enligt häröfver gjord undersökning, som följer:

100 % godt ängshö anses enl. dr. Schweitzer motsvara 
i fodervärde:

30 & hvete. 267 & råghalm.
33 | & råg. 200 & kornhalm.
35 & korn. 200 & hafrehalm.
37£ & hafre. 167 % ärt- och vickerhalm.
30 & ärter. 83 & klöfverhö, skördadt under blomningen.
32 & vicker. 133 S  långt starrhö, väl bärgadt.
50 & bönor. 200 & potatis.
43 U linfrökakor. 267 % morötter.
42 % rågkli. 300 & kålrötter utan blad.

233 % hvetehalm.

Bland öfriga slag af foderämnen, hvilka användas till 
bifoder, förekomma:

Linfrökakor. Dessa söndermalas och blandas med 
kärnfodret. Några skålpund däraf dagligen befordra märk
ligt hullet och gifva en glänsande hårrem.

Löf a f asp och björk begagnas äfven till hästfoder i 
åtskilliga delar af Finland. Detta foder anses vara ganska 
hälsosamt och magstärkande, fastän upphettande och föga 
närande. Det bör hälst användas under vintern.
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Utfodring.
Hästen bör hållas vid sådant hull, att han kan åstad

komma det, som i följd af hans byggnad och lynne af 
honom kan fordras. Ofverfeta hästar komma snart i svett- 
ning och utmattas vid ringa ansträngning; utmagrade hästar 
sakna styrka; utsvultna hästar äro obrukbara och vanhedra 
ägaren.

En regelbunden och bestämd foderordning, ändamåls
enligt afpassad efter olika förhållanden, bidrager hufvud- 
sakligen till att underhålla hästens hälsa och hull. Fodrin
gen bör ej ske med för stora portioner på en gång, men 
ej häller altför ofta, på det att hästen må få tid att 
smälta fodret. Låter man hästen alt jämt hafva foder i 
krubban eller häcken, kan man därigenom visserligen 
snart få honom fet, men tarmarna få, genom den bestän
diga retningen, sådant behof däraf, att hästen, då det ej 
jämt fylles, snart blifver kraftlös. Fodret bör därföre 
gifvas i portioner, som ej följa altför nära på hvarandra.

Hästens dagliga ration delas vanligen i 5 till 6 gifvor, 
hvarvid stråfoder oftast gifves efter skedd vattning och till 
nattfoder.

Draghästens ration är naturligtvis beroende af det 
mer eller mindre långvariga arbete, hvartill han dagligen 
användes. Hastig öfvergång från ett fodringssätt till ett 
annat är ofta förenadt med stora olägenheter, och bör 
sådant därföre ske småningom.

En rätt lämplig foderordning på landet och för ar
betshästar är följande: Kl. 4 på morgonen, eller två tim
mar innan hästen skall i arbete, vattnas han. Man gör
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dock bäst i att ej gifva mer vatten, än som jämt och nätt 
erfordras, för att hästens törst skall släckas. Gifver man 
så mycket vatten, som hästen önskar dricka, så förtunnas 
magsaften för mycket, och detta motvärkar åter matsmält
ningen. Sedan hästen vattnats, gifver man några kannor 
finskuren, fuktad hafrehalmshackelse, på hvilken man strör 
något hafremjöl. äfven detta hälst i små portioner och 
upprepade gånger. Därpå söker man narra hästen att 
förtära all sörpa, genom att upprepade gånger strö något 
mjöl på hackelsen. Slutligen lägges hö för hästen, äfven 
detta hälst i flere mindre gifvor. Någon hel hafre lämnar 
man honom icke, då det är lämpligare att gifva densamma 
frukost- eller middagstiden. Hästen erhåller härpå några 
klunkar vatten, hvarpå man pålägger selorna och för ho
nom till arbetet.

Kl. 8 f. m. vattnas hästen ånyo, hälst redan en kvart 
timme före frukosten, så framt man är i tillfälle därtill, 
hvarpå man arbetar med honom ända till frukosten. Vid 
denna gifves hälst till först hö, eller, där man har ondt 
om detta foder, åter hackelse, hvilken man på ofvan- 
beskrifvet sätt förmår honom att förtära så fullständigt 
som möjligt. Äfven under frukosttimmen gifves fodret 
hälst i flere gifvor, emedan hästen alltid äter trägnare, 
när han erhåller blott mindre mängder foder i sender. 
Sist gifves hel hafre och därpå åter något vatten. Ofta 
stå välfödda hästar under senare hälften af frukosttimmen 
sysslolösa utan att äta och återvända därigenom mer eller 
mindre hungriga till arbetet. Man förmår dem i sådant 
fall någon gång att taga flitigare för sig, om man midt
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under mattimmen pålägger selorna. Hästen, som tror att 
han straxt skall i arbete, börjar vanligen skynda sig att 
få något till lifs, innan han skall ut, och gör hastigt slut 
på foderrationen.

I allmänhet må man icke tro, att det är likgiltigt 
för hästen, om man till måltidstimman borttager selorna 
eller ej. Det är för hästen en lika stor hvila att bli be
friad från rankor, sedolk o. s. v., som för en arbetare, 
då han vid inträdet i stugan får aflägga sin styfva får- 
skinnspäls.

Middagstiden utfodras på samma sätt, och gifves hälst 
en större portion hö.

Om aftonen, sedan hästarne återvändt från arbetet, 
är viktigt att först noga rengöra hästens fötter från lera 
och orenlighet. Detta sker bäst sålunda, att hvarje ar
betskarl sköter själf om den häst, med hvilken han arbetar, 
rentvättar benen och därpå torkar dem genom att omsorgs
fullt gnida dem med halm. Ännu bättre lämpar sig härtill 
torr hvitmossa. Sedan detta är gjordt, utfodras hästen på 
samma sätt som på morgonen; och sent på aftonen, omkr. 
kl. 11, gifves sista fodret, bestående hälst af tort hö och 
hafrehalm till natten, samt en grundlig vattning.

Såsom en hufvudregel vid all utfodring måste beaktas, 
att såväl foder som dryck gifves i små portioner. Man får 
således icke på en gång nedkasta allt foder i krubban och 
höhäcken. I få land försynda sig stallkarlarne i detta af- 
seende svårare än i Finland. Stallkarlen går vanligtvis 
upp på stallskullen, tager famnen full med hö och ned
fäller hela bördan på engång i krubborna, därifrån hästen
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$rager det mesta under fotterna. En blick på spillnings- 
stoden utanför stallet skall i de flesta tall utvisa, att göd
selhögen innehåller närapå lika mycket hö och halm, som 
spillning. En ordentlig stallkarl bör således rätteligen gå 
från spilta till spilta och genast gifva en ny portion åt 
den häst, som först gjort rent hus. Därvid skall han upp
taga från stallsgolfvet de höstrån, som nedfallit framför 
hästens fötter, och räcka dem åt hästen, som vanligtvis ur 
skötarens händer gärna emottager dem. Men ett hufvud- 
vilkor för hästens trefnad är ett vänligt sätt mot djuren. 
Stallkarlen bör således vänligt tilltala hästen, smekande 
stryka hans man åt sidan och pannluggen ur ögonen, nå
gon gång med rockärmen torka öfver hästens ögon, samt 
klappa honom på halsens sidor. Mycket road är hästen 
om skötaren därvid halfhögt pratar med honom, framräcker 
sin flata hand med några saltkorn till sleke, med ett ord 
vänskas på allt sätt. Det är rent af rörande att se huru 
hastigt hästen då fäster sig vid sin skötare, huru gladt 
han gnäggar, då han hör sin vårdares röst utanför stall
dörren eller ser honom träda in i stallet. I denna hästens 
sällskaplighet finner man äfven en förklaring till det fak
tum, att gamla pratsamma gubbar, ja  till och med något 
sinnessvaga personer, vanligen äro de bästa skötare (natur
ligtvis frånsedt rykten) och att de mestadels äro bättre än 
unga pojkar, som vanligtvis äro otåliga och utan orsak 
ropa och ryta åt hästen. Då dennes trefnad i högre grad 
än mången kan tro befordras af ett mildt behandlingssätt, 
så är klart, att mänsklighet och vänlighet i detta fall 
äfven dikteras af egennyttan.
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På senare tider Lar man i England börjat använda 
kokt hafre till utfodring åt hästar, och enligt hvad försäk
ras med utomordentlig framgång. Man kokar i så fall 
hafren helst för 2 dagar på engång. Därpå blandas den 
heta hafren med krossad majs, korn eller vicker, slås i ett 
kärl, som öfvertäckes med något täcke, hvarefter massan 
lämnas att svalna till följande dag.

En passande dagration för en medelstor häst, som 
ej har för strängt arbete, utgöres af 10—15 % godt hö, 1 
kappe hafre eller hafremjöl och hafrehalm efter behof. 
Men glömmas bör ej, att inga bestämda föreskrifter häruti 
kunna lämnas, då allt är beroende af hästens individualitet 
och det lättare eller strängare arbete han skall utföra. 
Såsom regel kan antagas, att hafrerationen bör ökas i 
samma mån som arbetet, och att densamma helst tilltages 
så rundlig, att hästen bibehåller sig munter och glad samt 
ej altför märkligt aftager i hull. Visar sig hästen mod
stulen och blir blicken sorgsen, lidande, måste således 
fodret, isynnerhet kraftfodret, ökas, och aftager hästens 
hull det oaktadt synbart, så är det ett bevis på att arbetet 
öfverstiger hästens krafter och att det bör minskas, så 
framt man ej vill göra sig skyldig till ett värkligt djur
plågeri.

Isynnerhet i ett afseende försynda sig landthushål- 
larene emot denna regel, nämligen om sommaren och hö
sten, då hästarne ha strängt harfningsarbete eller plöja 
linda. Mången jordbrukare antager nämligen, att hästen, 
då han går på bete, ej behöfver något kraftfoder. Detta 
är dock ett stort misstag. Betet kan nämligen vara för
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vuxet och svagt eller otillräckligt; gräset är altför vatten- 
haltigt och den arbetande hästen hinner under hvilotimmen 
icke upptaga tillräckligt stora mängder däraf, för att få de 
nödiga näringsämnena; och då kan hästens hull endast bibe
hållas genom att lämna honom 1—2 kappar hafre såsom 
tillskott till betet. Man erhåller i så fall ett plus i hästens 
arbetsförmåga, som måste anslås mycket högt.

Om drycken.
Dryck är lika nödvändig som fast föda. Härtill tjä

nar vatten, utan hvilket lifvet snart skulle upphöra, ty
vatten ingår i ansenlig mängd i kroppens både fasta och 
flytande delar och bestämmer till en stor del deras be
skaffenhet. Det underlättar fodrets upplösning i tarm
kanalen, ökar nerv-värksamheten och lifvar nästan alla
kroppens förrättningar.

Godt vatten utmärker sig genom frånvaro af lukt, 
smak och färg; det är således alldeles klart. Fullkomligt 
rent förekommer det icke. Antingen innehåller det främ
mande ämnen från mineralriket, såsom salter, eller är det 
orenadt af andra ämnen. Snö- och regnvatten äro renast; 
därefter flodvatten, källvatten, brunsvatten, sjövatten och 
slutligen sådant, som förekommer i dammar och puttar.

Till godt källvatten räknas det, som uppväller ur
sandgrund. Brunsvattens godhet beror af brunnens belä
genhet. Det är dåligt, när det samlas från träsk, mossar 
eller sådana ställen, där djur och växter undergå förrutt
nelse. Flodvatten förlorar i godhet, om floden har gyttje- 
full botten eller på annat sätt mottager främmande ämnen.
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Insjövatten är ej så godt som rinnande vatten. Vatten af 
snö eller is, ehuru rent, är likväl högst otjänligt. Stilla
stående vatten i kärr, grafvar, dammar, hålor och puttar 
är skadligt, understundom till den grad, att det medför 
döden.

Vattnets värmegrad har stort inflytande. Ar denna 
för låg — d. v. s. att vattnet gifves för kallt — kunna 
kolik och lunginflammation uppkomma. Ar den däremot 
för hög — d. v. s. att vattnet gifves för varmt — blifver 
vattnet motbjudande, släcker icke törsten och förslappar 
tarmkanalen. Vid 10 till 12 graders värme är vattnet bäst 
för hästen; det bör därföre vintertiden stå några timmar i 
stallet, innan det gifves. Finnes ej annat än för kallt 
vatten att tillgå, förmildras dess skadliga värkan genom 
att kasta något hö eller halm i ämbaret eller karet, hvar- 
igenom hästen tvingas att i små portioner uppsuga vattnet.

Hästens dagliga behof af vatten anses vara 5 till 6 
kannor; med blötfoder kan mindre vatten gifvas. Vid 
grönfodring bör man ej gifva hästen vatten straxt efter 
det fodret blifvit förtärdt.

Hästen bör vattnas 3 gånger om dagen, eller morgon, 
middag och afton. En af ansträngning mycket upphettad 
häst får ej vattnas förr än en god timme efter återkomsten 
till stallet.

Till hårfällningens underhjälpande och vid åtskilliga 
sjukdomsfall brukar man uppblanda vattnet med slemmiga 
och mjöliga tillsatser. Till dessa drycker hö-r linfrödrycken. 
För att tillreda denna krossar eller sönderbryter man lin
frökakor, som läggas i vattenämbaret, omröras med vattnet
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cch kvar.ligga till dess de äro fullt upplösta. Denna dryck 
befordrar, synnerligen då den användes om våren, hårfäll- 
ningen, gör det nya håret glänsande och värkar uppmju
kande på fodermassan i tarmkanalen. En annan nyttig 
dryck är mjöldrycken, som icke allenast är närande, utan 
äfven invärkar gynsamt på hårets glans. Den tillredes på 
det sätt, att man i ett ämbar, som till hälften fylts med 
kokhett vatten, tillsätter mjöl eller kli, blandar detta väl 
med en sticka och täcker kärlet med ett lock, samt låter 
det stå någon timme att „dra“- Sedan drycken svalnat, 
tillsätter man något salt. Dryck af rågmjöl värkar stär
kande, en af maltmjöl lindrigt laxerande och en sådan, 
tillredd af hvetekli, kylande. Den sistnämnda drycken be
gagnas med synnerlig framgång efter ansträngande resor 
på hård väg.

Drank begagnas äfven i åtskilliga trakter af Finland. 
Denna dryck borde likväl aldrig användas för hästar. 
Den skadar tänderna, slappar magen och gör hästen trög 
och orkeslös.



SJUNDE AFDELNIMEE

S t a lle t .
Stallets läge bör framför alt vara sundt; såledeä 

fullkomligt tort och fritt, samt får ej i dess omedelbara 
närhet finnas några spillningshögar m. m. Stallet bör, om 
så ske kan, ligga så, att gaflarna vätta mot norr och söder.

Fönstren böra sättas så högt, att dagern ej faller rakt 
i hästens ögon, och anbringas på östra eller norra sidorna. 
De böra vara så inrättade, att de lätt kunna öppnas och 
väl tillslutas, alldenstund frisk luft är ett hufvudvilkor för 
ett ändamålsenligt stall, men därvid erinras, att drag alltid 
bör undvikas. Det skall om sommaren vara svalt, om 
vintern varmt. Ar det för varmt, så slappas och förvek
ligas hästen; är det däremot för kallt, så kan lä tt förkyl
ningar inträffa. Väggen midt för hästens hufvud bör ej 
vara hvit, ty  deraf kunna lätt ögonsjukdomar uppstå.

Stallet måste hafva tillräcklig storlek och höjd för det 
antal hästar, för hvilka det är afsedt. Ar det för stort, 
så blir det för kallt om vintern, hvaraf hästarna blifva 
raggiga, få ett dåligt utseende och bli benägna för åtskil
liga sjukdomar. Dessutom bör ej glömmas, att ett kallt 
stall på längden blir ett stort slöseri, emedan hästarne för 
underhållande af kroppsvärmen nödgas förtära en extra 
ration foder, hvilken ej tillgodogöres genom arbete, utan

8
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förbrukas såsom blott eldningsmaterial. Är stallet åter 
för litet och lågt, blir det om sommaren kvalmigt och 
ett tillhåll för insekter, af hvilka hästarne genom den be
ständiga oro, som dessa förorsaka, lida mer än man i all
mänhet tror. Ögonsjukdomar, koller och sjukdomar i mat- 
smältningsorganerna inträffa ofta i så beskaffade stallar. 
Höjden på stallet bör vara minst fem alnar och, då flere 
hästar stå tillsammans, 6—7 alnar.

Golfvet eller bottnet kan antingen göras af plank, 
kubb eller sten. Af vikt är det, att aflopp för orenlighet 
finnes. En insändare i Deutsche Landw. Presse rekom
menderar på grund af nioårig erfarenhet fin sand, hvarmed 
han låtit fylla spiltorna i häststallet till en alns höjd. 
Sanden tömmes en eller två gånger om året samt bredes 
på gräsvallar, där den utgör en förträfflig gödsel. Förde
larna af ett sådant underlag uppgifver insändaren vara 
att: 1) hästen står mjukt och har svalt under fotterna; 
2) halkar ej och försträcker sig icke vid uppstigandet, 
såsom vid plankgolf någon gång kan ske; 3) luften i stal
let är ren; utveckla sig ammoniakångor, omskyfflas san
den djupt och ett tunt lager ren sand strös ofvanpå; 4) 
skonas hofbeslaget; 5) inbesparas de ständiga reparations
kostnaderna, som följa med trägolf; 8) vinnes en utmärkt 
värksam gödsel för gräsvallar *).

En olägenhet, som någon gång yppat sig, är att 
hästar, som länge stått sysslolösa, skrapa djupa gropar i 
sandfyllningen. Detta skall till någon del kunna afhjälpas

*) Olägenheterna torde dock öfverväga fördelarne därvid.
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genom att strö ett tjokt lager halmströ i spiltan. Hästen 
tröttnar snart att skrapa i detsamma. Den ende, som enligt 
insändarens uppgift ej varit belåten med anordningen, var 
hofsmeden.

E tt lika godt om ej bättre fyllningsmaterial i stall, 
som sakna golf, är torr kärrmylla med granris. Därigenom 
hålles luften synnerligen ren och får en lindrig lukt af 
granriset, som isynnerhet värkar välgörande på kvark- 
sjuka hästar.

Spiltan, eller rummet där hästen står uppbunden, bör 
hafva efter hästens storlek passande bredd och längd, så 
att han kan med bekvämlighet vändas däri och, då han 
ligger, utsträcka benen. Som regel har man antagit, att 
en spilta bör vara 3 alnar bred och 4 !/2 till 5 alnar lång. 
G-olfvet i spiltan kan här som i stallgången vara af åtskil
liga slag. Begagnas plank eller, ännu bättre, bilade stock
ändar, som mycket väl lämpa sig härför, så böra de läggas 
på tvären, på det att oskodda hästar ej skola slinta och 
därigenom försträcka sig. På kant satt tegelsten lämnar 
ett godt spiltgolf, lä tt att hålla rent, samt ej sliprigt för 
den oskodda hästen; dessutom kunna kubb och tuktad 
gråsten användas, men hålla sig kalla och fuktiga. Slut
ligen äro stockändar, tvärsågade och stälda på kant ett 
värdefullt material för stallsgolf. Spiltgolfvet bör vara 
obetydligt lutande eller plant, emedan ett sluttande golf 
starkt anstränger hästens framben. A tt det är pinsamt för 
en häst att stå på ett starkt sluttande spiltgolf, framgår 
af den omständigheten, att hästarna söka afhjälpa denna 
olägenhet genom att ställa sig på tvären midt i spiltan,
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för att sålunda få fram- och bakfötter i jämnhöjd. Hästar, 
som en längre tid få stå på sluttande spiltgolf, blifva 
„bockbenta“.

E tt mycket lämpligt spiltgolf kan konstrueras sålunda, 
att man utmed spiltans bägge sidor lägger tvänne vasar 
och på dessa radar 4 tums tjocka bilade stockar tvärs- 
öfver spiltan. Dessa stockar behöfva ej vara tä tt fogade, 
utan får urinvattnet afrinna mellan springorna till en under 
spiltgolfvet belägen, hälst af cementklädda tegel murad 
ränna. Denna bör få en lutning utåt stallet och leda till 
gödselstaden eller en urinbrunn. Yill man ej göra sig 
denna kostnad, kan äfven rummet under golfvet fyllas 
med torr torf eller torr ängsmylla och tömmas så snart 
hela mullagret är så genomdränkt med urin, att det bör
jar sprida lukt. Tömningen sker lä tt genom upptagning 
af spiltgolfstockarna, hvilka ej behöfva vara fastspikade, 
då de äro slätbilade på undre sidan och sålunda kunna 
ligga stadigt. Genom urinens tillvaratagande erhåller landt- 
mannen icke blott en välbehöflig tillökning i gödselför
rådet, utan ock den fördelen, att luften i stallet därigenom 
blir luktfri, isynnerhet om man ofvanpå myllan strör något 
pulveriserad gips eller vanligt kalisalt, hvilka båda i hög 
grad förmå binda ammoniaken.

Spiltorna skiljas genom spiltväggar. Dessa böra icke 
vara högre, än att hästarna få nosa på hvarandra och bli 
vänner, men bakom så höga, att de hindra hästarna att 
slå bakbenen öfver balkarna.

Krubban, som är afsedd för kortfodret (hafre och 
hackelse), kan vara af trä, sten eller järn. Träkrubborna
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äro minst fördelaktiga, ehuru de användas mest. Der trä- 
krubbor användas, gifves lä tt anledning till krubb-bitning, 
särdeles hos unghästar, då de ej hafva sysselsättning. För 
att hindra krubb-bitning brukar man beslå kanterna med 
plåt. Stenkrubbor och järnkrubbor hafva i allmänhet 
samma goda egenskaper att lätt hållas rena samt bibehålla 
fodret friskt. Krubban bör vara så anbragt, att hästen 
med bekvämlighet kan äta ur den, och så pass djup, att 
han ej stöter ut fodret. Sitter den för högt eller för djupt, 
så kan hästen lätt skada sig på hufvudet eller halsen. 
Den har passande plats, om dess botten är i höjd med 
hästens bringa eller är på ett afstånd af 3 till 4 fot från 
marken. På det att fodret icke må kvarstanna i hörnen, 
bör krubban vara trågformig, således afrundad i bottnen 
och mindre vid därstädes än kring öfre kanten. Af högsta 
vikt är att största renlighet iakttages. Krubborna böra 
således ofta tvättas med rent vatten och någon gång med 
het lut.

Häcken för hö och det torra halmfodret kan göras på 
flerehanda sätt. Är den för mycket framåtlutad, blir den 
skadlig för hästens ögon, ty höfrö och dam nedfalla då 
lä tt på hufvudet. Häcken kan vara dels af trä och dels 
af järn. Järnhäckarne hafva företräde såsom varande både 
snyggare och varaktigare. Häcken bör äfven vara så an
bragt, att hästen bekvämt kan äta ur den, således ej sitta 
för högt. Man har numera äfven höhäcken bredvid foder- 
krubban och har funnit det förmånligt.

Strökrubban, förvaringsrummet för den halm, som an
vändes till strö, borde aldrig finnas i något stall; den
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anbringas merendels framför hästen. Den utgör vanligen 
ett tillhåll för råttor m. m., och från den sammanpackade 
gamla ströhalmen, som lätt tager värme, utvecklas gaser, 
som, af hästen insupna, alltid värka ofördelaktigt på hans 
hälsa och välbefinnande. Bäst är därför att förvara strö
halmen i ett särskildt, från stallet afskildt rum eller box 
med god väderväxling. Nyttan af att hafva hästen jämt 
stående på halm i spiltan eller ej har varit mycket tvifvel 
underkastad. För en häst, som ej har tillräcklig rörelse 
och arbete, är halmen för mycket hettande för hofvarne, 
men för en, som skall göra strängt arbete hela dagen 
eller löpa med stor hastighet, är den mjuka halmbädden 
en hvila. E tt godt strömaterial är förutom råghalm fin 
hackadt granrisströ och framför alt sågspån, med hvilket 
kan åstadkommas en ypperlig ströbädd för hästar. För
månligast anlägges en sådan sålunda:

Man kvarlämnar under några dagar ströet och bort
tager endast gödseln, samt strör nytt sågspån ofvanpå det 
förra, intill dess bädden vuxit till en höjd af 3—4 tum 
och är hårdt tilltrampad. Sedermera bortsopas med en 
kvast endast det öfversta smutsiga sågspånslagret och lika 
mycket ny sågspån tillsättes. Till natten kan något halm 
strös öfver bädden, som är både varm och mjuk att ligga 
på, samt kännes behaglig under hofvarne. Efter 10—14 da
gar tömmes hela bädden och en ny ditlägges på samma sätt.

I en del stall har man borttagit hela golfvet och låter 
hästarna stå på mull och granris, hvilket är att rekom
mendera för hästar, hvilkas ben äro starkt angripna af 
gående på hårda gator m. m.
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Bästa uppställningssättet af alla är onekligen det, att 
hvarje häst har sitt särskildt afstängda rum — kätte eller 
box — däruti han får dväljas lös och ledig, obesvärad af 
grimma och grimskaft och hvarje annat fängslingsmedel. 
En sådan box bör vara minst 5 å 6 alnar i fyrkant och 
borde aldrig saknas i något stall. Till god stallordning 
hörer, att rengöring, fodring, vattning och motionering 
värkställas, så vidt möjligt är, på sina därtill en gång 
för alltid bestämda tider.



å t t o n d e  A i m r a m .

H ä s t e n s  s j u k d o m a r .

Utvärtes sjukdomar.
Ingen sjukdom förekommer så ofta hos hästar som 

inflammation, och från denna uppkomma ofta en mängd 
andra. Unga, lifliga och kraftfulla hästar hafva anlag 
därför. Den inställer sig såväl utvärtes som invärtes. Den 
härrör vanligen af yttre våld, för stark ansträngning, för 
stark föda, förkylning, eller ock utaf andra orsaker, som 
äro svåra att upptäcka. I  de yttre delarne ger den sig 
tillkänna genom ömhet, hetta och svullnad, samt är stundom 
åtföljd af feber. Den slutar antingen genom fördelning, 
varbildning eller brand, eller ock genom en hårdnad, som 
kan blifva farlig, om den sitter i någon ledgång. Bäst 
är om den kan fördelas, hvartill kalla omslag och blod
uttömningar bidraga; foderrationen bör minskas, och hästen 
få förblifva i stillhet. E tt utmärkt sätt att minska vär
men och häfva inflammationen i en angripen kroppsdel är 
lera och ättika. Medlet förtjänar beaktande främst för den 
lätthet, med hvilken det kan anbringas på hvilken del af 
kroppen som hälst. Medlet beredes sålunda, att man ur
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bottnet på en källa upptager vanlig blålera och. medels 
inblandning af 1 del ättika på 3—5 delar vatten tillagar 
en deg, hvilken till ‘/i—-l/2 tums tjocklek smetas på det 
inflammerade stället. Af hettan torkar lergröten och får 
en mängd sprickor. Dessa tillmuras ånyo med lergröten 
och den torkade massan fuktas igen med ättika och vatten. 
Varbildning består däruti, att en tjock flytande vätska 
bildar sig å det inflammerade stället, hvarefter det sväller 
upp och mjuknar, isynnerhet på en punkt, hvilken bör 
öppnas, så att varet får utrinna, emedan det annars kan 
söka sig väg inåt och bilda fistelgångar. Varbildningen 
befordras genom påläggning af feta ämnen, altésalva eller 
varma omslag. Sedan varet utrunnit, bör sårets läkning 
befordras genom påläggning af digestiv-salva, basilik-salva, 
insprutningar af sublimatlösning (1 på 1000) eller karbol- 
syrelösning (2—5 på 100), hvarefter såret förbindes med 
blår. Såret bör några gånger om dagen rengöras, hvilket 
sker genom att med en liten spruta inspruta ljumt vatten 
eller sublimatlösning (1 på 1000) i såret samt genom att 
slutligen skölja det med en svag karbolsyrelösning, af t. 
ex. 2—3 teskedar karbolsyra på 100 teskedar vatten. Att 
all lifskraft i det inflammerade stället upphör kallas brand; 
den ger sig tillkänna därigenom, att inflammationen fortfar, 
men köld, känslolöshet och en icke elastisk mjukhet in
ställer sig; i början bortfalla håren från huden; därefter 
betäckes den af små blåsor eller blir hård. Ligger bran
den blott på ytan, kan den hjälpa sig själf, därigenom 
att en ring, fyld med godartad varbildning, uppstår om
kring det brandiga stället, samt *att denna blir alt djupare
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och bredare, till dess de döda delarna med varet bortflyta, 
så att såret slutligen visar sig rent med en frisk röd färg.

Friska sår, som ej äro stora och djupa, läkas lätt. 
!Finnas benbitar eller andra obehöriga ämnen uti såret, 
skola dessa först borttagas, innan läkning får ske. Upphör 
ej blödningen af sig själf, baddas såret med kallt vatten, 
hvaruti, om blödningen är stark, järnklorid (5 på 100 delar 
vatten), salpeter och alun äro upplösta. Om ljusrödt blod 
flyter ur såret, är en pulsåder skadad, hvilken då måste 
uppsökas och förbindas eller brännas. När blödningen 
upphört och såret är rent, samt sårkanterna jämna, för
enas dessa antingen genom hopsyning eller förbindning. 
Ar såret däremot stort och djupt, läkes det småningom 
genom varbildning. Sår, som ej äro altför svåra, läkas 
om hästen får stå stilla och de förbindas med fett, osaltadt 
smör eller hälst vaselin. Sår, som intränga i hufvudskålen, 
bröstet eller buken, äro mycket farliga. Är lungan skadad, 
kommer luft ut genom såret. Äro tarmarna skadade, fram
komma vanligen exkrementerna genom såret och blod 
uttränger genom tarmarna; sådana sår äro mycket svåra 
att läka. Om nervrika och seniga delar blifva skadade, 
får hästen konvulsioner, och om en nerv skadas utan att 
afslitas, kan hästen få stelkramp. Sådan kan äfven upp
komma genom sömstick samt genom andra ganska obe
tydliga sår.

Tryck af sadel, sele eller sedolk kan vanligen för
delas därigenom, att en af täckgjorden kvarhållen torfva 
lägges därpå och att denna hålles väl afkyld med vatten. 
Så länge trycket är kvar, bör hästen, om möjligt, få gå
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ledig, eller åtminstone bör det trykta stället af ingenting 
vidröras, som kan öka trycket.

Brott a f sadel, sele eller sedolk, får ej läkas, förr än 
all svullnaden är borta, emedan annars varbildning lätt 
kan uppkomma och. förorsaka fistelgångar. Fistelgångar 
efter brott äro mycket svåra och måste skötas af häst
läkare. Vid svårare brott bör hästen få gå ledig, men vid 
mindre svåra kan han begagnas, hvarvid likväl äfven noga 
iakttages, att ej det skadade stället af någonting vidrö- 
res. Mankbrott kunna ej läkas, utan att hästen får stå 
stilla, emedan där liggande muskler genom sin rörelse 
hindra läkningen.

Bråck. Härmed förstås i allmänhet en svulst på 
kroppsytan under huden, uppkommen därigenom, att något 
innanmäte utträdt från den håla, där det inneslutits. Det 
benämnes efter det ställe, där det framträngt, såsom t. ex. 
ljumskbråck, pungbråck m. m. Är svårt att bota.

Försträkningar, lamhet. Vanlig försträkning upp
kommer därigenom, att benen i en ledgång blifvit för 
långt eller oriktigt böjda, så att de omkring denna be
fintliga kapselband blifvit för hårdt spända. Behandlingen 
bör afse minskandet af den stegrade kroppsvärmen och 
därnäst stärkandet eller stadgandet af de genom sträck
ningen något försvagade ledbanden. Afkylningen sker 
lämpligast genom anbringandet af kalla omslag eller ge
nom påstrykning af lergröt och ättika (se sid. 121 under 
inflammation). Sedan värmen ej längre är betydligt steg
rad och en möjligen uppkommen svullnad åter satt sig, 
ingnider man leden med bränvin och salt, kamfertsliniement,
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eller med sprit, samt omlindar honom med en lagom starkt 
åtdragen smal cirkelbindel. En cirkelbindel består af en 
2—2 [/2 tnms bred remsa af starkt skjortlärft (ej för groft), 
i hvars ena ända är fastsydd ett vanligt linneband (eller 
ett s. k. benikeband) vid bandets midt, d. v. s. så, att 
bandets båda ändar få nedhänga fritt. Vid begagnandet 
förfar man sålunda, att man upprullar lärftsbindeln med 
den bandförsedda ändan inåt, lägger därpå bindelns andra 
ända på ledens nedersta del, der man fasthåller bindeln med 
vänstra handens pekfinger. Härpå lindar man med högra 
handen bindeln kring leden, åtdrager den varsamt för 
hvart hvarf och flyttar hvar gång vänstra handens pek
finger på det nya hvarfvet. Hvad man främst har a tt 
tillse är, att bindeln alltid kommer att ligga slätt åtdragen, 
d. v. s. att den ej „grinar“ i ena kanten. Detta vinnes 
genom att hvar gång bindeln till följd af fotens ojämnhet 
ej längre lägger sig jämt vända den ett halft slag, så att 
den sida af bindeln, som förut kom mot skinnet, nu kom
mer utåt. Man viker således ett spetsigt veck, dock ej 
spetsigare, än att lindan lägger sig jämnt efter fotens rund- 
ning. Så fortfar man med kringlindandet uppåt, tills man 
kommit till ändan af bindeln, då man med bandet fäster 
bindeln stadigt kring leden. En sådan bindel får dock ej 
kvarstanna längre än 5—8 timmar i sender, om den är 
hårdt åtdragen. Man borttager den då, ingnider och mas
sagerar leden ånyo med något liniement och låter den 
hvila någon halftimme, hvarpå man ånyo anlägger bindeln 
på samma sätt som förut. Sådana bindlar (cirkelbindlar) 
göras af såväl kläde som stark säckväf på så sätt, att
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man tager en tygremsa om 5—6 alns längd och öfver- 
kastar kanterna med grof tråd utan att vika dem. Bind
larna böra alltid finnas i beredskap i ett tort fuktfritt 
rum, för att begagnas efter starka ansträngningar, när 
benet svullnat eller gallor börjat uppstå. De sistnämndas 
uppkomst kan i det närmaste förhindras genom dylika 
bindlars påläggande i rättan tid.

Ledvridning uppkommer på samma sätt som försträk- 
ning, men då hafva kapselbanden blifvit så hårdt sträkta, 
att ledhufvudet vridits ur ledhålan; detta visar sig därige
nom, att benet förändras till form och längd, samt att det
i denna ledgång föga eller intet kan böjas. Benet bör af 
hästläkaren återföras i sin rätta ställning, hvarefter kallt 
omslag eller en hårdt lindad bindel pålägges.

Boglamhet är en försträckning af bogleden, som visar 
sig därigenom, att benet föga kan upplyftas och att det 
föres utåt under gången. Den uppkommer ofta antingen 
därigenom, att hästen under stark fart stöter emot med 
bogen, eller genom öfveransträngningar m. m. Den är 
svår att bota. „Bogningena förekommer dock lyckligtvis 
mycket sällan, och det vanliga talesättet „hästen är bogadu 
är i de allra flesta fall beroende på ett misstag. Haltar 
en häst, skall man i nittionio fall af hundra finna, att 
felet sitter i hofven, hvilket alltid igenkännes genom steg
rad värme i hofven och karleden. Mot sådan boglamhet 
hos gamla hästar, som orsakas af reumatism, hjälpa någon 
gång starka ingnidningar med terpentin, spritliniement m. m.

Kotlamhet („hästen är borradw) är en försträkning 
eller ledvridning af karleden. Vid försträkning är leden
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omslag. Vid ledvridning är leden oböjlig och kotan har 
en oriktig ställning mot skenbenet. Grenom dragning af 
leden kan ledhufvudet återföras i ledhålan och samma be
handling användes därefter som vid försträkning.

Bakbenets knäskåls ledvridning kan oftast af hjälpas 
genom tryckning med handen på knäskålen; den åter
kommer lä tt och gör benet osäkert.

Korslamhet är antingen en försträkning i lårleden, 
eller ock en förslappning i lårmusklerna. Då den är lin
drig, vacklar bakdelen; men då den finnes i högre grad, 
ligger hästen ständigt och reser sig stundom på framdelen, 
men kan ej få bakdelen med sig. Den behandlas med 
kalla sprutningar och omslag.

Hästen haltar, då han under gången ej stöder lika 
på alla fyra benen. Det kan ofta vara svårt att se på 
hvilket ben hästen haltar, liksom att få reda på orsaken. 
När hästen haltar på ett framben, sättes detta under stilla
ståendet framom det andra, som får bära kroppstyngden. 
Under rörelser skonas det sjuka benet och när hästen 
stöder på detsamma, höjes hufvud och hals. Äro båda 
frambenen skadade, stödes vid stillaståendet ömsom på ett 
af dem och bakfötterna framskjutas långt under buken. 
Haltar hästen på ett bakben, sättes detta under stillastå
endet antingen framom det andra, eller ock med karleden 
böjd så, att blott tån rör marken. Äro båda bakbenen 
skadade, stöder hästen ömsom på ett af dem och fram
skjuter kroppen så, att frambenen komma långt under 
buken. Under rörelse skonas det sjuka benet och det
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friska tager hastigare och fastare steg. Då hästen stöder 
på det sjuka benet, höjes höften på samma sida, då där
emot den andra höften sänkes, när det friska benet stöder. 
Felet sitter vanligen i hofven, som bör noga undersökas.

Nacksvullnad uppkommer vanligen genom skaf ning 
af grimmor, genom stötar eller vårdslös rykt. Den kan 
öfvergå till bulnad och sedan bilda en nackfistel, hvilken 
kan angripa nackbandet, halskotorna och slutligen rygg
märgen och ofta slutar med döden.

Ögonsjukdomar. Ögoninflammation uppkommer van
ligen genom stötar eller därigenom att smuts inkommit i 
ögat eller ock genom att grimman kommit emot det. Om 
någonting kommit i ögat, bör detta först borttagas; in
flammationen fördelas genom att vid grimman ofvanpå 
det sjuka ögat fästa en 5 —6 dubbel hopviken linnelapp, 
hvilken sedan upprepade gånger fuktas med kallt bly
vatten, zinkvatten; eller ock kan man sy en liten ficka af 
lärft och i denna inlägga is och binda densamma på det 
inflammerade stället. Vanligen häfves inflammationen inom 
få dagar; om så ej sker måste ovilkorligen veterinär råd
frågas. Man må i så fall akta sig att lämna behandlingen 
af detta viktiga och ömtåliga organ åt okunniga kvack
salvare.

Munröta (sår i munnen). Sär på lanerna efter mun
bettet äro lä tt igenkänliga, men böra noga vårdas, emedan 
de kunna öfvergå till benröta. Kautschuksbetsel kunna 
då med fördel användas.

Att någonting fastnat i munnen, svalget eller foder
strupen märkes däraf, att hästen dräglar och ej kan äta.
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Det fastnade synes ofta, då mnnnen öppnas, eller ock visar 
det sig genom en knöl på foderstrupen, som kännes om 
man för handen utefter den. Det uttages om möjligt med 
handen, men om detta ej kan ske, nedföres det antingen 
genom strykning med handen, eller genom att i halsen 
inskjuta en rotting med en vid ändan fastbunden svamp.

Svamp, gallor m. m. Stollsvamp är en svullnad på 
armbågen, uppkommen genom tryckning af inre skohaken, 
eller ock däraf, att hästen ligger i trån^ spilta eller på 
illa lagdt spiltgolf utan strö. Den kan i början fördelas 
genom sprutningar eller kalla omslag, eller någon gång 
genom upprepad ingnidning med vanlig terpentin. För 
öfrigt måste denna åkomma i likhet med den följande 
anses såsom en sådan, för hvilken djurläkare ovilkorligen 
bör tillkallas.

Knäsvamp är en svullnad på underarmens nedre del 
och sitter på den stora sena, som löper öfver knävecks- 
benen. Är svår att bota.

Senklapp är en svullnad på böjsenorna, som ligga på 
skenbenens bakre del. Förekommer mest på frambenen. 
Den kan sällan botas och medför vanligen mycken olä
genhet under gången.

Ofverben är en benutväxt på frambenens skenben, 
uppkommen genom yttre åvärkan. Är ej menligt, så vida 
det ej sitter i vägen för musklerna eller för nära ledgån
garna, då det kan förorsaka hälta. Kan ej borttagas.

Ringkota är en benutväxt kring kronleden, som kan 
förorsaka hälta och är obotlig.
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Gallor. Med gallor förstås mjuka, mer eller mindre 
begränsade svulster, som sitta kring ledgångarna på benen, 
oftast kring kot- och hasleden; synas de både på yttre 
och inre sidorna, kallas de genomgående. De äro svåra 
a tt borttaga.

Piphas är en svullnad på hasspetsen, som vanpryder 
hästen, men ej är menlig.

Spatt. Vattenspatt är en utvidgning af hasens led- 
vätskesäck och visar sig som en mjuk upphöjning på 
främre delen af hasens insida. Är i de flesta fall oskadlig.

Blodspatt är en utvidgning af den stora blodådern på 
hasen. Är äfven i de flesta fall oskadlig.

Senspatt är en uppdrifning af slemsäcken vid spatt- 
senan och visar sig som en svullnad på hasens inre sida. 
Den är lik benspatt, men ej så hård. Kan fördelas.

Tupp spatt visar sig i en ojämn ryckning i hasen vid 
fotens upplyftning och härrör af svaghet i hasens sträck
muskler. Den är obotlig.

Benspatt är en benutväxt på hasens inre sida, hvaraf 
hästen stundom i början ej haltar, men som ofta slutligen 
gör honom obotligt halt. Den kan sitta på språngknölen, 
som ligger närmast under skänkens nedre del („högspatta), 
på de flata benen, hvilka ligga närmast öfver skenbenet 
(„mellanspatta), eller ock på sken- eller florett-benet („låg- 
spatta); den sista är minst farlig. Inre hasknölen, som på 
fina hästar synes tydligt, får ej förblandas med benspatt; 
den sitter på skänkens nedre del och således högre än 
högspatt samt är fullkomligt lika på båda benen, hvilket 
aldrig är fallet med benspatt.

9
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Osynlig spatt är en hälta, som härrör af ledvätskans 
försvinnande i hasleden och hvaraf hästen haltar, ntan 
att någon orsak härtill synes. Den är obotlig.

Harspatt är en hård och liten svullnad på hasens 
baksida och som härrör antingen af ett oriktigt läge hos 
hasbenen, eller ock af en uppdrifning af det band, som 
förenar dem, hvaraf hasens bakre linea, från sidan sedd, i 
stället för rak blir upphöjd. Den förorsakar hälta och 
svaghet i benet.

Utslags-sjukdomar. Rasp är en utslagssjukdom an
tingen i frambenets knäveck, eller ock i hasvecket, och 
visar sig genom sprickor, sår och varafsöndring. Den be
handlas som lera.

Mugg (lera) är en allmänt uppträdande sjukdom, hvil
ken oftast angriper starkt födda och stillastående hästar 
dch hvilken i hög grad nedsätter hästens brukbarhet. 
Den tillkännagifver sig vanligen genom ömhet och stegrad 
värme i kotleden, som ofta svullnar ansenligt och på hvars 
bakre del en mängd tvärgående sprickor uppstå. Ur spric
korna utsiprar vanligen ett skarpt var, som fräter sår
kanterna och därstädes bildar skorpor, som brytas, då 
hästen sättes i rörelse och därvid vålla svår smärta och 
förorsaka hälta hos hästen.

Behandlingen och botandet af denna sjukdom är 
mycket svår och trotsar ofta de skickligaste djurläkares 
ansträngningar. Säkrast är att söka förekomma sjukdo
mens uppkomst. Detta vinnes genom att hålla djuret väl 
rent, låta det stå på tort strö, samt att ombyta ströet så 
ofta det blifvit fuktigt. Likaså synes måttlig rörelse,
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isynnerhet arbete, vara egnadt att förekomma sjukdomens 
uppkomst, hvaremot häftig motion (trafkörning) och den 
däraf ökade kroppsvärmen och svefctningen synes gynna 
sjukdomens utbrott. Också synes densamma företrädesvis 
angripa trafvarhingstar, ja  detta så allmänt, att man nästan 
sagdt endast undantagsvis träffar på någon äldre trafvar- 
hingst, som ej haft eller har sjukdomen. Har sjukdomen 
emellertid engång infunnit sig, bör man naturligtvis främst 
söka att här som vid andra sjukdomar häfva den stegrade 
kroppsvärmen. Men en svårighet, som är förenad härmed, 
är den att sjukdomen ej tål vatten och att hästen således 
ej såsom vid andra fotåkommor kan ställas i vatten för 
att afkylas. E tt värmande vattenomslag, hvilket likväl i
så fall bör vara pålagdt med en ytterlig omsorg, värkar
ännu bäst.

För sårens behandling finnes ett otal medel före- 
skrifna. Ofta hjälper det ena, där det andra ej åstad
kommer någon lindring. Sjukdomen uppträder under två 
olika former: antingen såsom våt eller såsom torr mugg; 
och dessa olika stadier af henne fordra äfven en olika 
behandling. Den våta muggen, d. v. s. sådan, där var 
utsiprar ur de ännu öppna såren, bör man söka bota 
genom att hela dessa sår och förekomma vidare varflyt-
ning. E tt utmärkt värksamt och billigt medel är i så
fall följande pulver:

Rp. Pic. nigr. liqu. grm 8.
Calc. sulf. „ 60.

M. D. Pulv .
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E tt sådant pulver, som kan erhållas på hvarje apotek, 
inströs i såren, hvarpå tort blår pålägges och kvarhålles 
medels en kring kotleden lindad bindel. Främst bör tillses, 
att blåret är väl tort och utbytes .mot nytt, om det blifvit 
fuktigt. Äro såren mycket envisa och svårläkta, kan nå
gon gång jodoform inströdt i såret göra en utmärkt värkan. 
Sedan såren torkat och skorpa bildat sig, kan man an
vända salvor af feta eller oljiga ämnen t. ex. zinksalva, 
eller en salva af:

2 delar sublimat,
1,000 delar vaselin;

eller:
100 delar vaselin,

5 delar karbolsyra.
Rufvorna på såren få tid efter annan tvättas med 

svamp och ljumt såpvatten, och, om de lossa, försiktigt 
borttagas, hvarvid ej bör försummas att synnerligen noga 
torka det tvättade stället med fina torra trasor. Ty det 
bör ej glömmas, att vatten mestadels värkar som gift för 
sjukdomen och låter den ofta utbryta ånyo. Sedan den 
sjuka leden torkats med handduk eller mjuka linnetrasor, 
påstrykes åter salva, pålägges blår o. s. v.

E tt godt sätt att förekomma ett förnyadt utbrott af 
sjukdomen är att kring karleden hålla s. k. „manschettertt 
d. v. s. en tre tums bred bindel af yllekläde eller flanell, 
som lätt lindas kring karleden och fästes med knapp. 
Mycket bra är att härtill använda kläde impregneradt 
med en svag karbolsyrelösning eller med salicylsyra. 
Dessa ^manschetter" böra alltid utbytas mot nya torra,
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så snart de blifvit fuktiga, ty  såsom fuktiga befordra de 
tvärtom sjukdomens återkomst. Efter begagnandet ren
tvättas manschetterna, hvarpå de torkas och prässas med 
varmt strykjärn.

Skabb är en utslags-sjukdom, hvaraf hästen aftynar. 
Den torra skabben visar sig genom hvita fjäll, som bort
falla och lämna efter sig våta fläckar, hvilka åter betäckas 
med fjäll. Den uppkommer genom svält, osundt foder 
eller osnygghet, och smittar starkt. Den sätter sig i lugg- 
eller manfästet, på bogarna, hufvudet eller lårens inre sida. 
Den feta skabben består af blemmor, som öppna sig och 
bilda sår, hvarpå skorpa sätter sig med var innanföre. 
Huden är svullen och öm. Denna skabb uppkommer ge
nom smitta. Så väl den torra som den feta skabben efter- 

± lämnar slutligen stora, hårfria fläckar, med sprickor och 
fållar. De botas genom tvättning med såplut eller tobaks- 
dekokt, samt genom flitig rykt. För att hindra smittans 
spridande bör alt, som varit i beröring med en skabbig 
häst, renas med klorkalk eller med het asklut.

Vårtor äro utväxter på huden. De kunna vara an
tingen torra eller köttaktiga; de senare afsöndra illaluk- 

* tande var samt blöda lätt. De borttagas genom skärning, 
bränning eller starkt frätande medel.

Invärtes sjukdomar.
Feber visar sig genom hastigare pulsslag, matthet, 

hetta, dålig matsmältning m. m. Den kan vara af flere 
slag, såsom inflammatorisk feber, rötfeber, nerv feber, m. fl., 
och bör alltid skötas af djurläkare.

i  •I
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Inflammation. Hjärninflammation (rasande koller) vi
sar sig någon gång i första början i nedslagenhet, men ofta 
genast i det häftigaste raseri. Hästen slår, biter och 
springer på alt, som är i vägen för honom. Ögonen äro 
röda och vilda. Sedan krafterna blifvit uttömda, lugnar 
han sig för en stund, men raseriet börjar snart åter. Sjuk
domen dödar oftast på några timmar, men kan någon gång 
vara 4 till 5 dagar, då den brukar öfvergå till döfkoller. 
Behandlingen är åderlåtning, hufvudets begjutning med 
kallt vatten och ingifning af laxermedel. Alltid bör dock 
läkare rådfrågas.

Halsinflammation (strängel) y ttrar sig under lindrig 
eller stark feber i svårighet att svälja, hvilken ibland blir 
så stor, att djuren antingen efter tuggning åter utsläppa 
fodret jämte mycket slem genom munnen eller att, då 
gomseglet företrädesvis är angripet, foder och dryck u t
rinna genom näsan. Trakten omkring svalget, under öro
nen och kring halsen, de mjuka delarna kring luftrörshuf- 
vudet, äfvensom stundom lymfkörtlarna i käftgropen, äro 
ömma och svullna. Hufvud och hals hållas framåt. Be
handlingssättet är: varm betäkning af halsen, inandning af 
vattenångor, stundom åderlåtning.

Lunginflammation, som är en hos hästen ganska van- 
lig sjukdom, visar sig genom stark feber, besvärlig ande- 
drägt, som märkes på de häftiga flankslagen, utspärrade 
näsborrar och rörelser i gulken. Hästen står ständigt 
under denna sjukdom med hängande hufvud och med fram
benen långt åtskilda och bakbenen dragna under buken. 
Djuret hostar emellanåt. Hostan är djup, torr och hes

♦
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samt smärtsam. Djuren röra sig ogärna, deras gång är 
matt och styf och de lägga sig sällan. Djurläkare bör 
ovilkorligen tillkallas, emedan sjukdomen är mycket farlig. 
Under tiden kan man ingnida terpentin på bröstets sido
väggar, använda kylande lavemang, samt invärtes kylande 
medel, såsom: glaubersalt, salpeter m. m.

Lungröta är en bröstinflammation, åtföljd af rötfeber. 
Samtidigt med de därför angifna känneteknen visar hästen 
svaghet genom vaklande gång, isynnerhet med bakdelen; 
från näsan utkommer en flytning af en tunn, gulaktig, to- 
baksfärgad vätska. Ögats och näsans slemhinnor antaga 
en gulaktig färg. Djuren lägga sig vanligen icke. Be
handling: fe b er stillande medel.

Njurinflammation visar sig däri, att hästen kotar öfver 
på bakbenen, som om han ville sätta kotan i marken. 
Han står äfven med uppåt krökt rygg. Om man trycker 
på länden, under hvilken njurarna ligga, så ömmar hästen 
och sänker häftigt ryggen. Han försöker ofta att stalla, 
men föga urin afgår och den är tjock och mörkröd. Intill 
dess djurläkare infunnit sig, kan man ingnida länden och 
flankerna med terpentin och lägga våta lakan på korset.

Bristande matlust. Om man märker, att hästen 
ratar sitt foder, undersökes om någon sjukdom är orsaken; 
sedan granskas fodret, stallet och krubban, huruvida det 
förra är godt och de senare rena. Finnes sådant alt i be
hörigt skick, så tillses huruvida någon förändring ägt rum 
i den foderordning, hvarvid hästen är van. Finnes ej nå
gon annan anledning, så är vanligen ett svaghetstillstånd 
i tarmkanalen orsaken; man använder i så fall med stor
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framgång toniska (magstärkande medel), af hvilka följande 
kan rekommenderas:

Rj. Chlornatrium (koksalt) gram 120

En matsked häraf strös dagligen på pulvret och be
fordrar vanligen i märklig grad hästens matlust, samt för
bättrar till följd däraf hullet.

E tt ganska godt medel är äfven granbarr, malade till 
mjöl. Man torkar grankvistar t. ex. i badstuga eller i ett 
stugutak, afstryker barren och malar dem i en blandning 
med hafre i proportion af 1 tunna barr på 2 tunnor hafre. 
Det häraf erhållna mjölet har en behaglig lukt och för- 
täres strödt på sörpan begärligt af hästarna, samt synes 
invärka välgörande på aptiten och matsmältningen.

Förstoppning är en hämmad, minskad eller försvårad 
afgång af träcken. Behandlingen är: lavemang och in
värtes: laxermedel.

Kolik visar sig i början genom oro. Hästen upphör 
att äta, tager foder i munnen utan att tugga, skrapar med 
framfötterna och ser åt bakdelen, kastar stundom omkull 
sig, hvarefter han vältrar sig och ligger på rygg med 
benen hopdragna. Lavemang af kallt vatten eller sådant 
af kamomilldekokt (38 %) måste användas flitigt. Buken 
och flankerna ingnidas med terpentinolja och vanlig olja 
(blandade till lika delar) hvarjämte hästen på båda sidorna

Assa foetida 
Camphorse 
Rad. Gentian. 
Rad. Calam.

5
5

20
20

M. D. Pulv.
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starkt frotteras med halmviskor, och tillses, att hästen ej 
får kasta sig i kull våldsamt. Invärtes gifves glaubersalt 
eller engelskt salt upplöst i vatten. l/2 ® kan gifvas vid 
förstoppningskolik 2—3 gånger efter par timmars uppehåll. 
I  svåra fall, där mycket hastig hjälp påfordras, kan an
vändas 40 gram aloé eller 1 gram crotonolja (i ett kvarter 
linolja), eller ock göres insprutning af fysostigning, hvilken 
dock aldrig bör företagas af okunniga personer.

Utsot visar sig därigenom, att gödseln är mjuk och 
ej har den vanliga bollformen. Om den uppkommer af 
för mycket eller otjänligt foder, är den under en kortare 
tid hälsosam, men om den fortfar längre, så afhjälpes den 
därigenom, att hästen får fodret tort och får dricka min
dre än vanligt, samt ställes i ett varmt stall, ryktas med 
noggranhet, och att buken väl omlindas med täcket. 1 
lod malört, 1 lod kalmusrot och 1 lod enbär, blandade 
med rågmjöl och vatten, ingifvas 4 gånger om dygnet.

Urinstämma visar sig som kolik, men hästen ställer 
sig, som om han ville stalla. Hö kokadt i vatten lägges 
varmt öfver korset. Stundom hjälper att införa hästen i 
ett fårhus eller att strö bås under hästen. En del hästar 
sky nämligen att kasta sitt vatten mot det hårda spilt- 
golfvet och hos sådana hästar hjälper någon gång den före
slagna åtgärden.

Lutterstall visar sig däri, att hästen stallar ofta och 
afgifver betydligt mera urin än vanligt, samt att den är 
tunn och klar som vatten. Hästen aftynar starkt. Sjuk
domen bör behandlas af djurläkare.

Kvarka visar sig genom lindrig feber, minskad fo
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derlust, lindrig hosta, en öm körtelsvullnad i käftgropen 
och någon gång genom svullna öronkörtlar. En mild, ej 
klibbig vätska flyter ur näsan. När den är lindrig, går 
den bort på en eller ett par veckor. Förkylning, dåligt 
foder och osnygghet äro vanliga orsaker. Sjukdomen 
smittar, antager man åtminstone. Den sjuka hästen bör 
skiljas från de friska och ställas i ett dragfritt stall, med 
ylletyg eller hälst fårskinn lindadt om halsen. E tt mycket 
värksamt och lätt användt medel är följande: man kokar 
höfrö, som kan samlas på höskullen, fyller därmed bottnet 
på en mindre hafrepåse eller en s. k. tornister, stänker på 
densamma några skedblad terpentin och hänger tornistern 
under hästens nos, så att denna kommer att omgifvas af 
påsens mynning och således tvingas att inandas de upp
stigande terpentinångorna. Man har därvid dock att tillse, 
det icke den kokta hösmolksmassan är för het, hvilket 
bäst upptäckes genom att hålla handens afvigsida nära 
densamma. Äfven kan man ofvanpå hösmolket lägga en 
halmstoppe eller hackelse, som skyddar nosen för bränning, 
men tillåter de varma ångorna att uppstiga. E tt sådant 
terpentin-immbad användes 2—3 gånger om dagen, och 
har vanligen till påföljd, att en mild (?) flytning från näs
borrarna vidtager och att läkning inträffar jämförelsevis 
hastigt. Användes detta medel genast i början af sjuk
domen, d. v. s. genast efter det man observerat att hästen 
hostar, och ingnider man samtidigt körtlarna med terpen
tin, så förekommes ofta den bulnad i körtlarna, som van
ligtvis afslutar den så fruktade kvarkan.

Näskatarr har likhet med kvarka, men körtlarna i
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käftgropen äro mindre angripna. Den utbryter oftast bland 
en mängd hästar på en gång. Sedan lindrig hosta och 
flytning ur näsan en kort tid visat sig. inställer sig häftig 
feber, som likväl snart bortgår, men återkommer. Hostan 
tilltager, andedrägten blir besvärlig och hästen afmattas 
så, att han vaklar med korset och skjuter bakbenen fram 
under buken. Oftast går den fort öfver, men kan någon 
gång angripa lungorna och blir då farlig. Den härrör af 
en egen beskaffenhet hos luften och förorsakas af mögligt hö.

Kvickdrag visar sig genom svårighet att andas. Då 
hästen står stilla, synes den mindre, men under och efter 
en lindrig rörelse slå flankerna dubbla slag, näsborrarna 
utvidgas och tarmkronan ömsom utskjutes och indrages, 
hvarjämte, då en frisk häst andas omkring 10 gånger i 
minuten, denne gör det 15 till 20 gånger. Kan icke botas, 
och en därmed behäftad häst bör aldrig öfveransträngas. 
Icke desto mindre kan han länge hålla ut med lindrigt 
arbete och rörelse, så framt han skötes med omsorg. Hö
utfodring undvikes hälst helt och hållet och i stället gifves 
hafre och halm.

Döf koller visar sig genom tröghet och dåsighet och 
består uti ett lidande i nervsystemet. Hästen står i stallet 
med hufvudet hängande i grimskaftet eller hvilande i krub- 
ban och liksom sofver, tager litet hö i munnen, men låter 
det åter falla i krubban. Yänder man honom, så att benen 
komma i kors, kvarstår han i denna ställning; han lyfter 
benen högt, när han går, snublar lätt och kan ej fås till 
att rygga. Den härrör af blodets tillopp mot hufvudet, 
eller af trykning af vatten på hjärnan, eller af otillfreds-
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stäld könsdrift, eller ock som en följd af rasande koller. 
Sparsam föda, frisk luft och. aflägsnandet af alt som be
svärar hufvudet, äfvensom laxativ, kalla vattenbegjutningar 
på hufvudet och någon gång åderlåtningar kunna i början 
bota sjukdomen. Inrotad botas den aldrig.

Stelkramp visar sig antingen därigenom, att munnen 
ej kan öppnas (munläsa), eller genom att halsen blir styf, 
eller genom att alla musklerna i kroppen sammandragas 
(egentlig stelkramp). Sjukdomen uppkommer genom häftig 
smärta, såsom t. ex. af sömstick, eller ock genom stark 
förkylning.

Fång. Häftiga, med feber förenade plågor i benens 
senor, senskidor och muskler, men förnämligast i hofvens 
inre delar, utmärka detta tillstånd, som oftare inställer sig 
i fram- än bakbenen. Fotterna blifva styfva och röras ^
med svårighet, växlas oupphörligt, hvarvid den sjuka sättes 
framåt. För att lätta kroppens tyngd på frambenen skju
tas bakbenen långt under buken. Hästen rör sig ogärna. 
Bringas han härtill, så går han på trakterna och skonar 
tån. Hofvarna kännas heta; en lindrig vidröring af sulan 
förorsakar smärta. Någon gång händer det, att inflamma
tion i bröstet eller hjärnan tillstöter. Sjukdomen, som före
kommer mycket allmänt, framkallas oftast af öfveransträng- 
ning under resor, isynnerhet om man färdats på hård väg {
och om hästen varit starkt född och förut fått stå mycket.
Ofta framkallas den om en förut svagt född häst plötsligen 
erhåller stora kvantiteter säd (isynnerhet råg), utan att 
vara van därvid. Behandlingen af sjukdomen, som oftast 
uppträder i förening med förstoppning och feber, bör i
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främsta rummet gå ut på att minska febern och häfva 
inflammationen i hofven. Man gifver därför hästen ett 
godt laxativ (V2 IB glaubersalt 2 ggr dagligen), begagnar 
till dryck kornmaltsdricka (som också laxerar lindrigt) 
och ställer hästen med frambenen (som företrädesvis lida 
af åkomman) i en ho med kallt vatten, eller, om inflamma
tionen sträcker sig långt upp på benet, med den ena foten 
i en strömmingsfjärding, som fylles med vatten. Stall
karlen eller en pojke får såsom vakt tillse, att hästen icke 
uttager den sjuka foten ur vattenbehållaren. Då det skulle 
trötta hästen för m y c k e t  att dag ut och dag in oafbrutet 
stå med foten i vattenbehållaren, låter man honom hvila 
sig någon gång genom att skjuta vattenkärlet åt sidan. 
Därvid bör man dock icke försumma att hvarje gång af- 
torka hästens ben, för att förekomma mugg eller förkyl
ning. Sedan man lyckats aflägsna hettan ur hofven, (hvarom 
man kan öfvertyga sig genom att lägga sin afviga hand 
mot hofven, sedan hästen stått en eller par timmar utom 
vattnet) bortklippes håret på karleden och närmast kronan. 
Härpå strykes om morgonen med en trästicka på karle
dens främre och sidodel (men ej på den bakre delen) spansk- 
flugesalva. Ingnidningen förnyas om kvällen, och stället 
omlindas nu med blår, för att hästen, då den lägger sig, 
ej må sprida salvan till andra delar af kroppen, som däraf 
kunde bli hårlösa. Påstrykningen af salvan kan ännu en 
gång förnyas, men ej så framt vattendroppar eller en varig 
vätska redan börjat utsipra mellan de uppkomna rufvorna. 
Behandlingen är nu slut och inskränker sig endast till att 
hålla hofven väl mjuk, hvilket lämpligast sker genom in-
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gnidning med glycerinolja eller vaselin. Härtill kan an
vändas oren olja. Efter några dagar har den förnt in
sjunkna hofven återtagit sin utåt hvälfda form och hästen 
kan, med iakttagande af nödig försiktighet, åter användas 
till arbete.

Mjältbrand är en smittosam febersjukdom, som an
griper alla varmblodiga djur. Den uppträder i synnerhet 
i torra år och under varm årstid, sällan uti spridda fall, 
utan oftast såsom ortssjukdom eller farsot. Den uppkom
mer och förlöper hastigt, utmärkande sig därigenom, att 
den åstadkommer sönderdelning (förruttnelse) af kroppens 
såväl fasta som flytande delar. Den bör alltid skötas af 
hästläkare. Som emellertid sjukdomens förlopp ofta är 
mycket hastigt, så må man under väntan på djurläkare 
vidtaga följande åtgärder: hästen afskiljes genast från de 
friska husdjuren, emedan sjukdomen är mycket smittosam; 
de svullnader, som uppstå här och där på kroppen, ingni- 
das med en blandning af 1 matsked karbolsyra på 10 mat
skedar vatten. Likaså ingifves åt djuret 2—3 gånger om 
dagen ett halft spetsglas (en matsked) karbolsyra, blandadt 
med ett halfstop vatten, hvarjämte man lägger kalla våta 
lakan eller isbaddningar på de svullna delarna och ofta 
begjuter dem med kallt brunsvatten. Ofta hjälper det 
att ställa djuret jäms med halsen i vattnet i en å eller en 
sjö, då sjukdomen till följd af temperaturens nedgående 
någon gång häfves under heta somrar, då den företrädesvis 
uppträder.

Springorm visar sig med runda knölar af en valnöts 
till ett äggs storlek, på olika ställen af kroppen, såsom



143

bogar, bröst, öfverarm och. ben, under buken och på an- 
sigtet, då knölarna vanligen ligga i rader med ansvälda 
lymfkärlssträngar emellan, så att de likna pärlband. Dessa 
knölar äro i början varma och ömma, men blifva snart 
kalla, oömma och hårda och mjukna än hastigt, än lång
samt, brista och uttömma ett gulbrunt, tunt var, som 
sammanklibbar håren. De därigenom uppkomna såren 
blifva än ytligare, än djupare, med upphöjda kanter 
och späckig, oren botten, samt läkas långsamt eller icke, 
utan fräta omkring sig. Sjukdomen smittar starkt och kan 
öfvergå till rots. Bör alltid skötas af hästläkare.

Rots visar sig genom hårda, oömma körtlar i käft
gropen, samt genom en elakartak, klibbig flytning ur näs
borren på samma sida. Hvita sår uppkomma därefter på 
näsans slemhinna, som slutligen genomfräta brosken. Den 
är mycket smittosam och obotlig, och den sjuka hästen 
bör ovilkorligen genast dödas och med grimma och täcke 
nedgräfvas.



HIOUDE AFDELNINGEN.

Hästens inkörande.

Yid hästens rätta uppfostran och inkörning ligger 
den allra största vikt. Däraf beror som oftast, huruvida 
hästen blir ett nyttigt husdjur, som villigt offrar sina 
krafter i människans tjänst, eller ett opålitligt vilddjur, 
som kan göra ringa nytta och som kan åstadkomma de 
största skador, ja  till och med sätta människans lif på 
spel. Icke dess mindre ser man sällan en förvändare upp
fostran än den, som ofta kommer den uppväxande ung
hästen till del. Så mången hästägare har förfarit så oför
nuftigt och tanklöst, att detta väl framkallat den tämligen 
allmänt gängse föreställningen, att hästars uppfostran och 
inkörning är någonting mycket svårt och att det i alla 
fall är ett hasardspel, som endast undantagsvis krönes 
med framgång.

Ingenting är dock oriktigare än denna åsikt. Tvärtom 
skall tämjningen af en unghäst i de flesta fall lyckas, 
endast man tillvägagår på rätt sätt. Och detta är enk
lare och lättare funnet, än hvad man i allmänhet tror.

För att få rä tt klart för sig huru man därvid bör 
gå tillväga, torde en kort beskrifning af det sätt, på
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livilket inkörningen på en del ställen värkställes, kanske 
vara på sin plats. Ty denna inkörning försiggår, som 
ofvan redan påpekats, ofta på ett sätt, som förträffligt 
kan tjäna till afskräckande exempel. Och. redan insikten 
af hvad man icke bör göra, kännedomen af de missgrepp 
man bör nndvika, är ju  af icke ringa värde.

Den uppväxande, unga hästen har sålunda kanske i 
åratal fått fägna sig åt en obunden frihet, så vidt ett 
sådant uttryck är tillämpligt på de fall, i hvilka ett djur 
ofta för hela vintern instänges i en mörk, ofta trång 
kätta, därifrån det utsläppes i den fria luften endast un
der de få timmar, då kättan skall rengöras; något, som 
för öfrigt kanske inträffar en gång i månaden. Fölet 
har emellertid fått uppväxa utan att någon brytt sig om 
a tt syssla med detsamma eller lärt det att känna och fatta 
tillgifvenhet för människan. Unghästen har erhållit kraf
tig föga — nyttan af densamma har småningom insetts 
allmänt, och svältsystemet under uppfodringen har ju 
mestadels utdömts — djuret tillväxer således, blir kraft
fullt och själfsvåldigt. Ägaren (i synnerhet när han är 
„herreman“) upptäcker efter två, tre år, a tt det börjar vara 
på tiden att tämja hästen, att inköra honom. Nu gäller 
det att få betslet i mun på unghästen. Hästarna äro 
vanligtvis mycket kitsliga om sina öron och tycka ej om, 
då någon rör vid dem. Försöket att draga hufvudlaget 
öfver hästens öron misslyckas. Hästen rycker till för hvar 
gång och efter en stunds fåfängt bråk beslutas andra åt
gärder. Två å tre handfasta karlar tillkallas. Den star
kaste och djärfvaste fattar hästen med ett kraftigt tag om

10
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bägge öronen. Hästen stegrar sig vildt, men nedtryckes 
af de två andra karlarna, medan själfva husbonden („djur- 
tämjaren“), påsätter hufvudlaget, samt genom att fara med 
järnbetslet af och an mot hästens tänder förmår denna 
att ändtligen öppna munnen och åtskilja tänderna, då mun
laget ändtligen med en våldsam knyck drifves i munnen 
på hästen. Så tilldrages käkremmen, af fruktan för att 
betslet skall lossa, oftast för hårdt. Djuret är nu lyckligen 
påbetsladt och står flåsande och darrande af förskräckelse 
öfver den nyss öfverståndna operationen. En karl söker 
nu leda hästen ut på gården genom att draga och knycka 
i betslet, medan hästen vanligtvis af alla krafter spärrar 
emot med fotterna. Motståndet öfvervinnes dock, dels ge
nom att två starka karlar bakifrån skjuta efter, dels ge
nom piskrapp, med hvilka djuret framdrifves några steg i 
stöten. Har man nu ändtligen lyckats få djuret u t på går
den, påläggas selorna ofta lika oförnuftigt och uppskrämma 
nu i sin tur ytterligare det redan förut uppskakade djuret. 
Unghästen ledes och skuffas nu till en liten på gården 
stående släde, som inger djuret icke så ringa fruktan och 
ytterligare ökar dess förskräckelse. Så inspärras han mel
lan fimmelstängerna, lokan sättes på sin plats och bröst
remmen tilldrages i största hast och så hårdt som möjligt. 
Två behjärtade karlar kasta sig i släden med tömmarna 
knutna kring järnhårda händer. Sedan alt detta skett, 
vanligtvis under ett förskräckligt hojtande och oväsen, 
släppa plågoandarna, som hållit i munlaget som ett skruf- 
städ, sitt tag och träda åt sidan. Och nu är alt klart 
till affärd. Hästen står ett ögonblick skälfvande och dar
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rande, drager djupt andan och rycker så till samt söker 
sin räddning i den vildaste flykt. Det ovana järnet i 
munnen, de skramlande fimmelstängerna, den tä tt åtdragna 
käkremmen, som drifver bloden åt hufvudet, rankorna, som 
inklämma bröstet, alt generar och uppskrämmer hästen 
så, att endast det råa våldet i gynsamt fall förmår hindra 
hästen från att blindt rusa mot en vägg, upp på en ved
stapel, eller att skena i väg, så långt denna räcker. Ofta 
åter står hästen såsom fastspikad och förlamad af fruk
tan på ett ställe och söker, i brist på annat, försvara 
sig och befria sig från det ovana påhänget genom ett 
förtvifladt sparkande, som oftast kostar både släda och 
fimmelstänger. De exekutioner, som skola utgöra ett straff 
för detta „själfsvåldu eller den „istadighettt, man i sitt 
oförnuft själf frambesvurit, endast öka misstroendet till 
och fruktan för de plågoandar, som hästen börjar se i 
människan. Efter upprepade dylika scener, genom använ
dande af skarpa smärtsamma betsel i munnen och starka 
armar hos köraren lyckas man visst småningom „brytatt 
hästens motstånd. Men man har ofta därmed äfven brutit 
hästens bästa lefnadslust och hvad värre är för alltid un- 
dergräft det förtroende och den tillgifvenhet för sin kö
rare, som äro oundgängligen nödvändiga, om man skall 
kunna lita på hästen.

Ofvanstående skildring öfver tillgången vid dylika 
„tämjningsförsöktt synes nog mörk och är det kanske 
delvis. Emellertid är hon dessvärre öfverensstämmande 
med det faktiska förhållandet på en mängd ställen, 
ehuru å andra sidan äfven bättre insikter och ett
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förnuftigare sätt att gå till väga alt allmännare börjat 
vinna insteg.

För att nu med hopp om framgång företaga ung
hästens inkörning erfordras, att hästen dessförinnan lärt 
sig tvänne saker: att älska och att frukta sin husbonde. 
Lyckas man bibringa hästen dessa bägge känslor, nämli
gen tillgifvenhet och förtroende å ena sidan samt nödig 
respekt å den andra, så skall det ej falla sig svårt att bli 
herre och mästare öfver djuret. Ehuru fölet i allmänhet 
mår bäst, när det får gå löst i en kätta, bör man dock 
någon gång äfven sätta grimma på detsamma och binda 
det i en spilta. För att förvärfva hästens tillgifvenhet 
bör man, så ofta man besöker stallet, gå in till fölet i 
spiltan eller kättan, vänligt tilltala detsamma, klappa och 
smeka om det, ge det bröd, något salt eller små bitar 
socker, försiktigt skrapa det vid öronen, samt någon gång 
fatta hästens nos och andas i dess näsborrar. Under alt 
detta bör man dock äfven tillse, att hästen icke blott fat
tar vänskap för sin herre, utan ock att det från tidigaste 
ungdomen lär sig att i människan skåda sin öfverman. 
Så bör man t. ex. ej tillåta djuret att bitas på lek, hvartill 
i synnerhet unghingstar visa stor benägenhet. Härifrån af- 
håller man djuret genom att strängt förbjuda det medels 
ett i alt starkare och strängare ton upprepadt „nå, nå, 
nåh; fy då!“ eller dylikt. Hjälper detta ej, smäller man 
lindrigt med flata handen mot fölets nos. Förblifver äfven 
denna tillrättavisning resultatlös, så gifver man djuret ett 
kraftigt rapp med ett ridspö, som man bör hålla gömdt 
bakom ryggen för förefallande behof. Af vikt är vid all
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aga, att den föregås af ett strängt rop. Har hästen engång 
lärt sig känna, abt ett dylikt rop alltid efterföljes af kropps
lig aga, skall i en framtid blotta rösten vara nog för att 
förmå hästen till lydnad. I detta afseende skall man finna 
sig rent af öfverraskad, då man ser huru litet straff en 
häst behöfver för att bli lydig, då detsamma tilldelas ho
nom under hans tidigaste ungdom.

Tidigt bör unghästen lära sig att i spiltan maka sig 
åt sidan, då man ropar: humåh! — Likaså måste han lära 
sig att stanna som fastspikad på platsen, då husbonden 
leder hästen ute eller låter honom springa lina och plöts
ligen tillropar honom ett V)ptråh!LL Oförsvarligt är det, då
man tillåter hästen att efter ett sådant rop dansa af och 
an. Lyder den ej kommandot och stannar ögonblickligen, 
så bör den straffas genom en sträng knyck i grimskaftet. 
Likaså bör den efter den i vårt land brukliga smacknin-
gen oförtöfvadt sätta sig i rörelse utan ringaste tvekan.
En sådan blind och ovilkorlig lydnad vid dessa kommando
rop kan i en framtid ofta nog rädda de åkandes lif och 
lemmar.

Därjämte skall man från fölets första lefnadsår vänja 
det att villigt låta taga upp foten, samt låta knacka på 
hofven med en träkloss eller hammare. Alla dessa kom
mandon och konster bibringas hästen med allrastörsta lä tt
het, då han är liten och känner människans öfverlägsna 
styrka. Annat är emellertid fallet, då hästen fått växa 
upp till 3 å 4 års ålder och börjar känna sina öfverlägsna 
kroppskrafter. Då är ej godt att få bukt på honom, och 
först efter svår aga och dylika åtgärder, som i yttersta
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nödfall få tillgripas, kan man förmå hästen till att mot
villigt lyda och hörsamma husbondens befallningar.

A tt nu inköra en sålunda förberedd häst går i all
mänhet ganska lä tt för sig. Några dagar före själfva 
ispänningen ställes hästen i spilta. Man pålägger flere 
gånger om dagen selorna, hvilket bör ske med en viss 
varsamhet och under vänskapligt prat för att ej skrämma 
hästen. Också kan man dessförinnan göra hästen förtro
gen med redet genom att lägga selorna och rankorna i 
hästens krubba, för att hästen må få nosa på dem. Man 
undvike i så fall att använda selor, som smorts med nå
gon starkt luktande lädersmörja t. ex. näfverolja (tökötti). 
Hästen, som i allmänhet har ett ytterst fint luktsinne, 
kan i så fall lätt blifva rädd för dem. Sedan hästen icke 
längre fruktar för selorna, utan lugnt äter med dem på sig, 
tillsnör man rankorna, leder hästen ut på gården och låter 
den springa lina fullt påselad, således med betsel, rankor, 
selor och sedolk.

Den dag, då ispänningen för åkdon för första gången 
skall försiggå, låter man hästen springa lina under en 
något längre tid än vanligt, hälst så att han blir grundligt 
trött. Hästen tänker då allraminst på själfsvåld och mot
stånd, utan låter handtera sig villigt. Vill man nu låta 
hästen draga andan och hvila en liten stund, så kan man 
sätta en stoppa hö i släden, för hvilken hästen skall 
spännas, och låta honom äta en stund ur samma släde. 
Därigenom blir hästen förtrogen med åkdonet och låter 
vanligen villigt placera sig emellan fimmelstängerna, af 
hvilka den ena hälst upplyftes förut. Man fattar därvid
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hästen med högra handen i betslet alldeles invid munnen 
och tillsäger den med en smackning att sätta sig i rörelse. 
Denna befallning åtlydes vanligen af ordentligt förberedda 
hästar utan vidare motstånd. Nu leder man hästen förbi 
släden, som blir till höger om hästen, till platsen framför 
släden, där man kort och bestämdt befaller hästen att 
stanna. Skulle hästen stå snedt framför släden, kan man 
försiktigt trycka honom åt sidan mot slädens högre, förut 
upplyftade fimmelstång, eller, om detta ej hjälper, låta 
släden försiktigt och utan att hästen märker det, lyftas åt 
hästen till. Härpå upplyfter en medhjälpare försiktigt den 
andra (vänstra) fimmelstången och träder lokan varsamt i 
romorna, samt flyttar densamma öfver hästens nacke till 
den andra roman, där den fästes af en annan medhjälpare. 
Under tiden pratar husbonden vänligt till hästen och söker 
med sockerbitar lugna honom, om han visar sig orolig- 
Härpå låter man tilldraga bröstremmen stadigt, dock ej så 
att den klämmer; sedolkremmen fästes nu kring fimmel- 
stängerna, tömmarna fastsättas säkert, samt alt lagas så
lunda klart till affärd. Hela ispänningen måste försiggå 
tyst och stilla, utan alla rop och skrik samt med endast 
två medhjälpare, hvaremot alla obehöriga åskådare böra 
aflägsnas från platsen. Den, som håller i hästens mun, 
måste akta sig för att hålla för hårdt i betslet. Han skall 
tvärtom hålla så löst i betslet, att hästen knappast vet 
utaf det. Endast när hästen vill röra sig, nekas detta 
med ett „ptråha! och först när detta ej hjälper, tager man 
ett stadigt tag i betslet. Så fort hästen stannar, bör man 
åter släppa tag. En häst är ofta orolig, endast emedan
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man håller för strängt i tygeln där sådant als icke är 
af nöden.

Sedan alt nu är klart, ställes en medhjälpare vid 
hvardera sidan om hästen; inköraren själf fattar försiktigt 
tömmarna och sätter sig sakta i släden. Sedan han lindat 
tömmarna kring handen, smackar han försiktigt med läp
parna och låter hjälparena, då hästen sätter sig i rörelse, 
för säkerhets skull följa bredvid hästen, för den händelse 
att denna skulle vilja rycka till häftigt och rusa i väg. 
Framför alt bör man undvika att draga hårdt i tömmarna, 
utan mera söka genom ord lugna hästen, och först då, när 
detta ej hjälper, taga ett stadigt tag. Har hästen nu satt 
sig i rörelse, så ökar man farten till sakta lunk, hvarvid 
karlarna på sidan få bli efter och den ena för förefallande 
behof hoppar upp på „hundsfotten“. Så låter man hästen 
muntert trafva i väg och pratar därunder flitigt med ho
nom. Detta hjälper ofta mer än alla tömmar. Sådant kan 
man märka på hästen, hvilken lifligt klipper med öronen 
och uppmärksamt lyss till hvarje husbondens ord, medan 
den fogligt lunkar framåt.

En af de största bristerna hos de finska kuskarna är, a tt 
de ej kunna förmås att tala till hästen. De vanligen mol- 
tiga och söka korrigera djuret med tömmarna, dem de 
vanligen sköta med järnhård hand. Å andra sidan för
klaras af samma orsak, hvarför den pratsamme ryssen 
samt någon gång till förståndet ej fullt normala personer 
eller pratsamma gubbar kunna vara förträffliga hästskötare.

Då man skall sätta hästen i rörelse, händer det nå
gon gång, att han ej vill gå i väg, af orsak att rankorna
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taga emot bröstet och utöfva ett för hästen ovant och 
därför oroande tryck däremot. I  så fall kan man låta 
skjuta släden sakta efter, så att rankorna först småningom 
taga mot bröstet och att hästen knapt märker det, innan 
han är i full fart och i väg. Sedan man åkt en verst 
eller par, bör man stanna och låta hästen pusta några 
ögonblick. Man kan då lämna tömmarna åt sin ledsagare 
(en sådan bör alltid medfölja de första gångerna), stiga ut 
ur släden samt gå fram till hästen, som man vänligt klap
par på halsen och tilltalar berömmande. Några bitar 
socker göra i förening med det vänliga tilltalet en ypper
lig effekt. Därpå fortsättes färden några verst framåt, 
hvarpå man försiktigt vänder om på en lämplig plats och 
kör hem.

Äfven urspänningen måste ske med en viss försiktig
het, så att hästen icke skrämmes till exempel af de ned
fallande fimmelstängerna, eller däraf, att bröstremmen lossas 
för hastigt m. m. Hästen gnides nu torr och skötes så
som tidigare är föreskrifvet, får godt hö samt sedermera 
något hafre, alt medan han berömmes för sitt välför
hållande.

Vid beskrifningen öfver tillgången vid den första 
ispänningen har förutsatts, att försöket göres vintertid 
och med släde. Ehuru inkörningen kan värkställas äfven 
sommartid, så gör den ovane rättast uti att företaga den 
endast under den kalla årstiden och med släde. Man 
riskerar då så mycket mindre, om hästen, trots alla för
siktighetsmått, skulle skena i väg och släden skulle stjälpa. 
Dessutom äro hästarna vintertid mindre förvildade och
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oregerliga än om sommaren, då de fritt få ströfva omkring 
på betet och. besväras af flugor och bromsar, som göra 
hästen otålig.

Har hästen inkörts under v intern , så lär han sig 
vanligen lätt att äfven gå för hjuldon. Den enda försik
tighet, som före i spänningen för kärra bör iakttagas, är 
då, att man låter hästen springa lina, ju grundligare, dess 
bättre d. v. s. intill dess han sprungit sig något trött, 
eller åtminstone förlorat sitt stallkurage. Vanligtvis äro 
hästarna, isynnerhet hingstarna, på våren själfsvåldigare, 
och ännu värre är det, då unghästen för menförets skull 
ofta fått stå i veckotal. Det är därför en sådan försiktig
hetsåtgärd denna tid på året ej bör uraktlåtas.

Man kunde möjligen tycka, a tt en stor del af här 
föreskrifna försiktighetsåtgärder äro öfverflödiga, samt att 
man kan reda sig äfven med mindre omgångar. Så kan 
visst vara fallet, åtminstone med en del hästar. Men då 
man besinnar, att ofta en olyckligt värkstäld första ispän
ning kan göra hästen skygg och galen för långa tider, 
kanske för alltid, att vid en oförsiktigt företagen inkörning 
hästen kan skena i väg och äfventyra såväl egna som 
inkörarens lemmar, ja, att till och med lifvet kan stå på 
spel, så måste det medges, a tt man hällre må göra sig 
skyldig till en för långt drifven försiktighet, än till mot
satsen. Det här beskrifna sättet har åtminstone förtjänsten 
att, då det tillämpats, inkörningen af unghästen försiggått 
utan vidare äfventyr.



TIONDE AFDELMMEN.

Snciärre n o tise r.

Att rädda hästar vid eldsvåda.
Det är oftast mycket svårt att förmå hästar att 

lämna stallet under en eldsvåda. De bländas af skenet 
och visa största lust att rusa in i elden. Detta kan före- 
kommas, om man lägger selor på dem, möjligen äfven 
betslar dem. De tro, att de genast skola föras i arbete, 
och vanans makt är i de flesta fall så stor, att de villigt 
låta leda sig ur det brinnande huset.

Gif hästen god tid att äta.
Ofta, särdeles under brådskande arbetstid, knappar 

man in på den tid, som man bör lämna hästen för att 
äta. Hästen har knappast hunnit sluka sin föda, förrän 
han åter påselas och föres ut till arbetet. Detta är dock 
mindre välbetänkt handladt. Den obetydliga tid i vinst, 
man möjligen därmed kan åstadkomma, uppväger på intet 
sätt den skada, hästen själf lider, då han tvingas att med 
just fyld buk påbörja ett tungt arbete eller röra sig i 
hastigare takt. Matsmältningsorganerna förlora därigenom 
med tiden förmågan att funktionera energiskt, själfva mat-
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smältningen lider, aptiten aftager, kolik inställer sig lätt, 
hårremmen blir raggig, och afmagring och svaghet äro 
den slutliga följden af en sådan mindre välbetänkt brådska.

Omtanken om hästens väl och den egna fördelen bjuda 
därför att gifva hästen en rundlig tid för förtärande af 
sitt mål, samt att såvidt möjligt låta honom därpå hvila 
en half timme utan mat, innan man vattnar honom igen 
och sätter honom i arbete. E tt godt sätt är att aldrig 
gifva hafren enbart, utan antingen såsom mjöl på fuktad 
hafrehalmshackelse, eller ock såsom okrossad, blandad med 
kortskuren, torr vårsädeshalm.

Någon gång händer att hästar, i synnerhet då de äro 
välfödda, icke göra sig någon brådska med fodrets förtä
rande, utan stå och leka med sin granne, titta  ikring sig 
o. s. v. Hästen förmås i så fall ofta att påskynda förtä
randet af sitt foder, om man lägger selorna på honom. Hästen 
tror, att han genast skall åter u t i arbete och skyndar sig 
att äta den lilla stund han tror vara kvar af rasttimman.

När hästar „flöja“ .
Denna ganska besvärliga osed kan motarbetas, om 

man förser hästen med ett halsband, från hvilket nedhänger 
ett ungefär 3 kvarter långt och cirka 3 tum tjokt trä, 
genom hvars nedra ända är stucket ett 4—5 tums långt 
tvärträ. Då hästen skall öfver en gärdesgård, stöter tvär
trädet emot bröstet och förmår vanligen hästen att afstå 
från försöket.

E tt annat sätt, som i synnerhet kan rekommenderas 
på icke altför steniga eller bärgiga hagar, är a tt pålägga
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en bukgjord, från hvilken en rem nedhänger kring fram- 
fötterna så löst, att den går till omkring 2 tum ofvanom 
knäet. Hästen hindras ej i sina rörelser, men känner sig 
dock så pass generad, att han ej gärna riskerar hoppet 
öfver gärdesgården.

När hästar skena.
Någon gång kan det hända, att äfven den bäst inkörda 

och sedigaste häst blir skrämd och börjar skena i väg. 
Det beror då främst af kuskens rådighet och kallblodighet, 
huruvida de åkande skola slippa lyckligt från affären. 
Passagerarena, i synnerhet fruntimren, böra främst lägga 
band på sig, så att de icke genom höga rop på hjälp än 
värre uppskrämma hästen eller hästarna. Köraren åter bör 
hastigt luta sig framåt och fatta tömmarna riktigt korta, 
slå dem ett slag kring handen och så kasta sig med hela 
sin vikt bakut, för a tt om möjligt häjda hästarna. Lyckas 
detta icke, så bör kusken främst bibehålla sin sinnesnärvaro 
och söka att hålla den skenande hästen på vägen, således 
styra rätt på densamma. Därjämte bör han tid efter annan 
lossa något på tömmarna, för att känslan i hästens laner 
(stället där bettet ligger) måtte åter vakna. Därpå bör 
han åter söka genom några häftiga knyckar få hästarna 
stannade eller häjdade. Känna hästarna körarens röst och 
bära respekt för honom, så hjälper ofta ett strängt tillrop 
i förening med ett kraftigt tag i tömmarna. Men alldeles 
förkastligt är att vägen utför uppgifva idkeliga rop, såsom: 
„ptråh, ptråhtt, „stå, ståw el. dyl., hvilket vanligen har en
dast en så mycket galnare fart till påföljd. En mycket
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god värkan frambringas på skenande hästar ofta, då deras 
kusk, som i så fall bör vara en rask, beslutsam karl, midt 
under den vildaste farten fattar pisken och i största hast 
tilldelar hästen en känbar aga. Hästen påminnes där
igenom om att den har sin herre och mästare bakom sig, 
och glömmer för respekten för honom ofta hela orsaken 
till skenandet. Hjälper ej första agan, förnyas den allvar
ligt i synnerhet i en uppförbacke, och hästarna, som nu 
se sig tvungna att på körarens befallning sätta af i pin 
sken, blifva vanligen helt öfverraskade och lyda villigt, 
då köraren ändtligen börjar släppa något på tömmarna och 
lugna dem med ordet: så, så, så!

Visa hästar upprepade gånger anlag att skena, är 
nödvändigt att alldeles sluta med deras begagnande såsom 
åkhästar och att endast använda dem till arbete. Efter ett 
års arbete vid plog och harf har hästen gemenligen för
lorat lusten för vidare liknande upptåg. Öfverflödigt är 
kanske att påpeka det samvetslösa i att försälja sådana 
skengalna hästar på marknaden, utan att upplysa köparen 
om deras osed. Man kan eljes genom att fördölja denna 
osed äfventyra sin nästas lif eller lemmar.

Skygglappar.

Dessa äro oting, som på intet sätt böra tålas. Ty de 
skada hästens synförmåga och öka därigenom endast det 
fel, som oftast vållar skyggheten — dålig syn. Medlet 
stjälper, men hjälper ej.
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Styfmunta hästar.

Hästar kunna någon gång vara så styfmunta, att icke 
ens den starkaste karl förmår hålla dem. Den råa styrkan 
uträttar i så fall ganska litet. Man bör hällre göra försök 
med olika munlag, af hvilka ett kan passa bättre än det 

% andra. Oftast bruka styfmunta hästar sänka hufvudet och 
trycka nosen ner mot bröstet, i hvilket fall köraren för
lorar så godt som alt herravälde öfver dem. Det säk
raste medlet häremot är att anbringa en s. k. stuptygel, 
d. v. s. en tygel, som går från betslet genom ett par invid 
hästens öron fästade ringar ner till rankstaden, eller ett 
par i sedolken anbragta ringar, i hvilka stuptygeln fästes 
så kort, att hästen ej förmår få hufvudet ned mot bröstet. 
Ar hästen mycket „okänsliga i munnen, så kan man under 
någon tid begagna munlag, kring hvilka man lindat groft 
yllegarn (strumpgarn). Garnet invärkar lindrigt retande 
på lanerna och mungiporna, och dessa blifva känsliga däraf. 
Så snart hästen blifvit öm eller „vektt i munnen, bör man 
börja begagna en fingertjock slät träns, kring hvilken man 
sytt glacéskinn eller fint läder. En dylik beklädnad på 
tränsen borde likaledes aldrig saknas vintertid, i synnerhet 
vid strängare köld, emedan det kalla stålet ofta i svår 
köld i hög grad generar hästen.

B

Praktiska medel emot hästarnas ovanor i stallet.

Då det tyvärr ej hör till sällsyntheterna, att man får 
hästar i sitt stall, hvilka äro behäftade med mer eller 
mindre obehagliga ovanor, torde det vara lämpligt att
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här omnämna några enkla praktiska medel och åtgärder 
mot de mera vanliga odygderna. Om dessa åtgärder icke 
alltid fullkomligt kunna utrota det onda, så skola de dock i 
de flesta fall förekomma obehagliga och svårbotliga följder. 
Vi vilja börja med en mycket allmän och förhatlig ovana, 
krubbitandet. Såsom kändt är, består denna ovana däruti, 
a tt hästarna fatta krubban med tänderna och under en 
egen böjning på nacken sluka luft. Utom det, att unga 
hästar, som stå bredvid krubbitare, lätt vänja sig vid samma 
osed, framkallar denna en mängd betänkliga åkommor, så
som: kolik, trumsjuka, beständig och envis magerhet m. m.

Det vanligaste medel emot krubbitandet torde vara 
den s. k. halsremmen. Denna tämligen breda rem spännes 
så hårdt öfver hästens strupe, a tt dess utvidgning i och 
för luftsväljningen, men icke blodets tillopp till hufvudet, 
hindras. Denna metod kan dock ej rekommenderas, eme
dan alla hästar mera eller mindre måste lida af den hårdt 
åtdragna remmen. Säkert och utan plåga för hästen vin
ner man sitt ändamål, om man ställer krubban på spilt- 
golfvet. Hästen kan då icke utföra halsböjningen och 
krubbitandet upphör till följd häraf u taf sig själf. Det
samma afser den mera komplicerade metoden, enligt hvil
ken krubban emellan fodertimmarna liksom en byrålåda 
skjutes in i väggen. Då det likväl finnes hästar, som äfven 
under fodringen ej upphöra med bitandet, är ofvannämda 
inrättning ej ofelbar. Dylika hästar, lyckligtvis mera säll
synta, äro de värsta exemplar af krubbitarena, ty då de till 
följd af sin ovana spilla största delen af fodret, eller svälja 
det osmält, så måste deras hull och krafter naturligtvis
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hålla sig på en låg ståndpunkt. Vill man icke göra några 
förändringar i krubbans läge, kan man förse hästarna med 
en öppen nosgrimma af järn, enligt nedanstående ritning.

Denna mycket praktiska nos
grimma är så inrättad, att läp
parna kunna fatta fodret, men 
förhindrar att djuret kan nå 
något föremål med tänderna.
Hästar, som hafva den ovanan 
att, så långt grimskaftet det 
medgifver, träda baklänges ur 
spiltan, äro besvärliga gäster i 
stall med tvänne spiltrader.
Dylika hästar lägga sig äfven 
ofta utom spiltan; grimskaftet 
blir då så hårdt spändt, att 
hufvudet icke mera kan röras 
efter behag och hästen får svårt 
att resa sig upp igen. Följden häraf är, att hästen om 
morgonen är så styf och sönderbråkad, att han blir otjän
lig till arbete.

A tt bakom spiltan spänna ett rep, för att förekomma 
nämda ovana, kan ej rekommenderas. Många hästar vänja 
sig då att fullkomligen hvila på repet, eller att beständigt 
skubba sig på detsamma. Ännu skadligare vore att binda 
hästen så kort, att han ej kan gå baklänges. Efter arbetet 
behöfver hästen altför väl hvilan, som dock genom ett kort 
fästadt grimskaft och ty åtföljande stel hållning förhindras. 
Bättre är då att bakom hästen upphänga taggigt ris; den

11
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smärta, dessa taggar eller törnen framkalla vid beröringen, 
skall snart vänja hästen utaf med sin osed. Törnbuskarna 
kunna om kvällarna hängas lägre, för att hindra hästen 
ifrån att lägga sig utöfver spiltraden. Ofta ser man äfven 
hästar, som äga en beundransvärd skicklighet och fintlighet 
uti konsten att befria sig från grimman. Då dessa dans
mästare hälst välja natten till sina befrielseförsök och 
vandringar kring stallet, kunna naturligtvis allvarsamma 
olyckor härigenom uppstå.

En bred rem kring halsen, antingen ensam eller ock 
fästad vid grimman genom en ögla, är tillräcklig för att 
tillintetgöra alla befrielseförsök. Skulle dock hästen hafva 
den ovanan att bita sönder grimskaftet, måste kedjor här
till användas. Värre är det om hästarna slita sig lösa. 
Lyckas detta för dem, kunna de genom den fart de här
igenom erhålla falla och skada sig illa. Grrimma, halsrem 
och grimskaft måste här vara af starkaste materiel och 
dessutom med starka ringar fästas i själfva stallväggen.

Hästar, som beständigt slå mot spiltväggarna och pe
larena, äro icke så sällsynta. Utom det, att de kunna skada 
sig själfva och spiltan, störa de kamraternas hvila och 
nattro. Denna ovana härleder sig troligen ifrån ett ner
vöst lynne och är svårbotlig. Många hästkännare påstå, 
att om, till följd af spiltväggarnas madrassering, ända
målet att göra buller icke kan uppnås, oseden af sig själf 
upphör; åtminstone lär detta hafva varit fallet uti de 
kungl. engelska stallen i Windsor. Man kan likväl dess
förinnan försöka, om de ofvannämda törniga buskarna, 
fästade på spiltväggarna, ej leda till samma mål. En
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trädklo,ss eller kula af circa 3 % vikt, med en mjuk och 
bred rem fästad ofvanför karleden, kan äfven användas.

Slicka hästarna sig själfva eller andra hästar mycket, 
gifves saltstenar att slicka på, emedan denna vana har sin 
grund uti längtan efter de saltpartiklar, som till följd af 
transpirationen städse finnas på hästarnas hud. (Ohyra 
såsom anledning till slickandet anses för oförenligt med 
en vårdad stallskötsel och förbigås därföre härstädes).

Onda hästar, okända i de land, där man behandlar 
detta ädla djur med kärlek och omtanke, äro tyvärr icke 
sällsynta hos oss. Fastän tålamod och en allvarlig men 
rättvis behandling kunna invärka fördelaktigt äfven på 
den vildaste häst, händer dock, att man får att göra med 
en så fördärfvad och elak häst, att försiktighetsmått i um
gänge med honom äro af nöden påbjudna. Godhet och 
smekningar, användbara, ja  till och med det enda rätta i 
de flesta fall, måste dock ibland träda tillbaka för ett all
varsamt ord, eller ett kort men eftertrykligt straff.

En hufvudregel vid alla straff, de må nu bestå uti 
ord eller ett kraftigt rapp, är och förblifver, att straffet 
städse måste följa missgärningen på foten och ej får komma 
en lång stund efter. Ar det icke möjligt att straffa ögon
blickligen, må straffet alldeles uteblifva. Endast så lär 
hästen sig inse hvarför han straffas, hvaremot oförnuftiga, 
råa straff kunna förvandla den frommaste häst till ett 
vilddjur.

Hästvännen måste kunna bedömma, när ett vänligt, 
när ett allvarsamt ord, när ett piskrapp bör användas; 
aldrig får han tillgripa det hårdare medlet, när ett mil
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dare kunnat föra till målet. Det enda straff, som får 
komma i fråga, är ett ärligt piskrapp; sparkningar, slag 
med gödselgrepen o. d. äro, där de användas, bevis på en 
råhet, som ej borde uppsätta sig som mästare öfver djuret.

Hårdt arbete är ett godt medel mot ondska hos hä
sten, men torde dock i de flesta fall ej fullkomligt utrota 
det onda. Är hästen icke altför vild och beslutsam, så 
kan dess skötare med en viss djärfhet i sitt beteende lä tt 
sätta sig i respekt hos honom. Karlen närmar sig hästen 
med ett varnande tillrop, visar honom ett spö, som vid 
uppstudsighet användes, och försöker att hastigt komma 
så långt fram i spiltan, att han kan fatta hästens hufvud. 
Har detta lyckats, så är faran förbi, ty nu kan karlen 
binda hästen helt kort, eller ock pålägga honom en nos- 
grimma till dess han är färdig med fodringen, rykten eller 
påselningen.

Hästar, som oaktadt alla straff och försiktighetsmått 
ej kunna underlåta att bita sin skötare, göras fullkomligt 
oskadliga, om man uti grimman fäster ett långt rep eller 
en kedja, som löper genom en ring invid höhäcken, och 
en vid ena spiltstolpen. Vill man nu nalkas hästen, så 
drager man åt kedjan eller repet, tills hästens hufvud är 
vändt i riktningen uppåt åt ena sidan, och går nu upp i 
spiltan på andra sidan. I denna ställning förblifver hä
sten tills man fullgjort sin syssla, hvarefter man åter los
sar på repet och hästen kan återtaga sin vanliga ställning 
i spiltan.

Hästar, som slå, äro ännu farligare. Varnande tillrop, 
hastighet uti rörelserna, försöket att närma sig hästen med
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fodermåttet i handen, äro medel, som ej få åsidosättas och som 
i de flesta fall skola skydda för olyckor. Djärfhet är äfven 
här högst nödvändig; ser hästen att man är rädd för ho
nom, så skall hans öfvermod stegras och han i de flesta 
fall draga nytta af sin npptäkt. Tyvärr kan man icke 
alltid se på en häst om han ämnar slå till, ty fastän de 
flesta hästar med öron, svans och fot tillkännagifva sitt 
onda uppsåt, så finnes det dock hästar, som äro så lömska, 
att de med det största lugn passa på tillfälle för att med 
blixtens hastighet märka den oförsiktige skötaren.

Bäst är att hålla sig så nära som möjligt intill en 
dylik häst, på längre afstånd är värkan af hästfoten farli
gare än i omedelbar närhet.

Ar hästen så vild och fördärfvad, att man alt detta 
oaktadt ej utan fara kan nalkas honom, så är det bäst 
att uti den ena spiltväggen vid hufvudändan anbringa en 
liten dörr, genom hvilken kusken kan krypa in i spiltan. 
Biter icke hästen på samma gång som han slår, så är häri
genom segern vunnen. Förenar han båda odygderna, kan 
man, utom en dylik dörr, anbringa de redan för bitande 
hästar beskrifna ringarna uti spiltstolpen och stallväggen.

Mildhet och vänlighet äro och förblifva dock alltid 
de första medlen för att både förekomma och bota alla på 
ondska oberoende olater hos hästar.
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