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Nyt hesteliv var på Egeskov hestemarked den 17. september 2014.  Igen i år var der ikke mange heste 

at finde. Der var ca. 25 heste og ponyer. Politiet stod ved indgangen fra morgenstunden og tog imod 



alle, der bragte dyr til markedet. Derfor kommer der ikke så mange mere på Egeskov, hvilket vi kun ser 

som en positiv udvikling. Desværre er de dårlige heste der stadig. De kommer bare ikke frem til 

markedet mere.  

 

At dyrene er utrygge og bange så vi på Egeskov marked i år. Og det kunne let være gået meget galt. 

En stor Clydesdale blev bange og rev sig løs. Den knækkede en grime midt over. Den løb efterfølgende 

skrækslagen rundt på markedspladsen og var svær at indfange. Den blev indfanget ved hjælp af en 

anden hest og med tove blev den gennet op i lastbilen, hvor den blev tøjret. Vi har set flere af denne 

type på tidligere markeder hos hestehandlerne. 

 

Vi ønskede at hjælpe denne hest og frikøbte den fra hestehandlerne. Hun har absolut ingen tillid til 

mennesker. Hun er sød og nysgerrig men rigtig bange. Der går lang tid, før den genvinder tilliden til 

mennesker. Hvad den har været ude for ved vi ikke, men vi taler om mange overgreb. Vi kan næsten 

ikke lokke hende med mad. Den mindste bevægelse fra vores hænder, så er hun væk. 

 

Hun hedder Monument Lady Kate, er født i 2005 i Irland. Passet er stemplet i Holland, og så er der ikke 

flere oplysninger. Har du kendskab til hende, vil vi gerne høre fra dig. 

 

Lady Kate står nu på nyt Hesteliv og kan adopteres for kr. 250 pr. måned. Se mere på vores 

hjemmeside. 

 

  

Den skrækslagne Clydesdale måtte lokkes op i lastbilen af en anden hest. 



En anden hest, som vi også havde ondt af var en lidt tynd og muskelfattig Cremello hoppe, som vi 

senere på dagen fandt ud af havde tilhørt en dame, som havde solgt den til en sød pige, og hun 

forventede den stadig var i pigens varetægt. Denne hoppe blev ikke købt og blev kørt tilbage med 

hestehandleren. Vi ville rigtig gerne have hjulpet denne hoppe også, men det står vores midler 

desværre ikke til.  

 

 

 

Det var næsten den samme historie som Prestige, som vi købte på Vorbasse marked. Hun var også 

blevet solgt til en pige, som skulle have den som sin ridehest. De havde ovenikøbet lavet en aftale om 

tilbagekøbsret, men det fungerer ikke. Den nye ejer magtede ikke hesten og solgte den til en 

hestehandler, og så kan de ende ude på markederne og i værste fald går de på slagtetransporterne til 

Sydeuropa, Polen eller andre destinationer. 

 

Sælg derfor aldrig din hest, hvis du har den kær. Der er ingen garantier! 

 

Støt nyt Hesteliv gennem medlemskab, adoption eller donation til konto 1551 4530130878. Se evt. 

mere på vores hjemmeside www.nyt-hesteliv.dk. 

 


