
Heste har deres helt eget sprog. 
De taler ikke sammen med ord, som vi mennesker, 

men med deres adfærd og krop. 

For at blive hestehvisker og tale hestesprog, skal du forstå hestenes adfærd og sprog:  

Hvad laver hestene i løbet af dagen?
Hvordan opfører hestene sig i flokken?
Hvordan taler hestene med hinanden?

Forfatterne fortæller med kort tekst og sjove fotos, hvordan hestenes sprog virker, 
og hvordan du bruger det.

Så hestene bliver dine bedste venner!

Andrea og Markus er meget erfarne trænere.
De holder kurser overalt i Europa og har deres egen rideskole på Tenerife.
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Vi hedder Andrea og Markus, og vi er hestetrænere
og beridere.
Vi er helt vilde med heste, og vi har gjort vores hobby til
vores arbejde. Kan du også godt lide heste? Hvis du kan, så tager vi
sammen på en lille rejse til hesteland. Vi vil vise dig, hvordan du
lærer at forstå hestenes sprog og - endnu bedre - hvordan hestene
lettere forstår dig. 
Vi er din rejsefører - kom med os til hestenes fremmede land. At
tale med heste lyder som noget meget fantastisk, som eventyr og
magi. Med vores hjælp bliver det snart virkelighed for dig, og du
lærer at tale med din hest som med en god ven. 

God fornøjelse, og vi håber, du får en spæn-
dende rejse i hesteland. 

Hej!

Andrea 
og 
Markus
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Hestesprog
Heste gør sig forståelige overfor hinanden med
med meget fine, ofte næsten usynlige signaler. 
Det er små bevægelser med kroppen eller dele af
kroppen som ører eller halen.
De taler ikke meget sammen med lyde, du kan
høre, men meget mere med kropssprog.

Når du ved, hvad de små tegn betyder,
kan du bruge dem til at tale med din
hest. En hestehvisker bruger disse sig-
naler, når hun er sammen med en
hest. 

Hestehvisken betyder ikke, at vi mennesker hvisker et
trylleord til hesten, hvorefter hesten gør alt, hvad vi
ønsker. En hestehvisker er et menneske, der med
næsten usynlige tegn taler til hesten, og som med en
tryllehånd kan binde den til sig. Uden at trække og
ruske i tøjlen, uden sporer og pisk.
Og det bedste er, at alle kan lære hestesprog. 

Hestesprogets
hemmelighed

Hesten følger dig, når du taler hesteprog.



Heste kan teste førerhesten på denne måde:
En hest nærmer sig ubemærket lederen. Hvis det
er en god, opmærksom førerhest, vil den tidligt

signalere, at den har bemærket, at det andet dyr
nærmer sig. Lederen vil sørge for, at der bliver
holdt en respektfuld afstand. 
Præcis den samme test laver hestene med os som
ledere. 
Viser vi hver gang, at vi er verdens bedste leder,
vil hesten respektere os og have tillid til os.

Når du har lært
hestesprog,
kan din hest 
meget enklere
forstå, hvad du
siger til den, og
hvad du øn sker
af den. Du vil
opdage, at det
slet ikke er så
svært at få din
hest til at forstå

dig. Og med vores hjælp vil I snart kunne
”snakke” sammen!   




