
Egeskov Hestemarked 2009   

NH Lucky Light - Frikøbt på Egeskov Hestemarked 16. september 
2009 

Vi stod meget tidligt op og ankom til pladsen kl. 06.00 om morgenen, hvor markedet åbnede. For første gang 
så vi, at der var politirazzia på hestetransporterne. Alle papirer blev checket, inden der blev givet adgang til 
hestepladsen. Det var Rigspolitiets tungvognafdeling (ansvarlig for dyretransporter). Veterinærrejseholdet 
var også til stede og kunne her checke, om lovgivningen blev overholdt i forhold til dyretransporter. Den 
lokale dyrlæge var hyret af markedsledelsen, men denne gang var det ikke den gamle Knold men den unge 
Knold, som var i aktion i samspil med de øvrige kontrolorganer. Der var meget større fokus på hestene end 
ellers. Alle heste blev checket. Det er første gang vi har set et så stort korps af politi og dyrlæger. Det var i 
hvert fald positivt. Det rygtedes, at flere køretøjer blev afvist på tilkørselsvejene omkring Egeskov og 
motorvejene. De fleste heste var i rimelig forfatning i forhold til, hvad vi ellers ser. Det betyder dog ikke, at de 
tynde og usle heste ikke findes. De er der stadigvæk. De er bare ikke blevet kørt ind på markedet denne 
gang, hvor de er synlige. 

Selv om hestene generelt så OK ud, er skæbnerne stadig triste. Overalt ser du angste heste, heste i panik, 
heste der stod for tæt, føl der for forvirrede rundt. Nogen får vand, andre ikke. Et føl manglede sin mor. Den 
var solgt. Her er der ingen "kære mor". Se billeder nedenfor.  

Hvilken skæbne venter dem ?? Tja de fleste går uden tvivl syd på til slagtning. De kommer på deres sidste 
rejse - og hvilken rejse .... Rædselsfuldt på alle måder. 

Der holdt en italiensk sættevogn, som var koblet på en dansk lastbil. Politiet klippede deres nummerplader, 
fordi køretøjet var ulovligt. Alle disse heste måtte derfor omplaceres hos de andre hestehandlere. Hvad der 
siden er sket, vides ikke. 

Vi havde besluttet os for at hjælpe en hest - alle heste her er i nød uanset, at de ser pæne ud. Det blev 
Lucky Light. Lucky stod bundet til en lastbil, hvor det var tydeligt, at hun har været vanrøgtet. Hun er stadig 
meget tynd og udhulet og hendes pels er usædvanlig lang. Hun har ikke så meget muskulatur. 
Hestehandlerne havde flettet hendes man, som om det ville camouflere hendes udseende. Lucky er ca. 20 
år og er traver. Hun har gået travløb, for hun har tydeligt frysemærke på halsen. Hun havde ingen navn eller 
historie, men vi valgte at give hende navnet Lucky, fordi hun blev den heldige, og Light fordi hun ikke vejer 
så meget. Hun var sandsynligvis blevet sendt til slagtning, hvis vi ikke havde købt hende. Hun er utrolig sød 
og venlig. Bag hendes rolige ydre gemmer sig uden tvivl kaos fra hendes tidligere liv. Hun bliver ikke sendt 
videre. Nu skal hun have en tryg "alderdom" hos os. 



 

Lucky Light nu i trygge rammer på nyt Hesteliv.   

  

Billeder fra Egeskov 

  

  

 

 

Ponyer opbundet på den italienske transporter Flere opbundne heste på den italienske bil 



 

  

Bagest stod 2 røde ponyer indespærret på den italienske lastbil 
hele dagen på Egeskov   

  

Palle Ellehammer og hans medbragte heste En ked hest, der forsøgte at rive sig løs 

 

 

Denne hoppe skulle have været med den italienske bil. Den ville 
ikke læsses. Den blev til sidst stukket med en møggreb og tja, så 
kom den op til sidst. Gud ved hvad der er sket med den nu?? 

Den var meget bange, og den ville vi også godt have haft med hjem. Når 
man nærmede sig den, sitrede den. 



  

Rigtig træt. Foto: Hesteinternatet af 1999 Træt af alle strabadserne. Foto: Hesteinternatet af 1999 

 

 

Så er der mad - "spændende" hvidt brød. Foto: Hesteinternatet af 
1999 

Det moderløse ponyføl. Den skreg hele dagen dybt ulykkelig. Foto: 
Hesteinternatet af 1999 

    

 


