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HVIRVELSØJLEN 

• 7 HALSHVIRVLER 

• 18 BRYSTHVIRVLER 

• 6 LÆNDEHVIRVLER 

• KORSBEN 

• 19 – 21 HALE 
HVIRVLER 



Forkert holdning 

• Sænket ryg 

• For rejst hals 

• Spændt underhals 

• Bækkenet skudt 
bagud 

• Slappe bugmuskler 

• Koncentreret om 
omgivelserne LEG MOVER Gerd Heuschmann 



Korrekt holdning 

• Ryg afspændt 

• Overhals spændt 

• Bækken ind under 

• Spændte 
bugmuskler 

• Koncentreret om 
rytteren 

 
BACK MOVER Gerd Heuschmann 



TENSEGRITY 

• What is tensegrity? 
• "The word 'tensegrity' is an invention: a 

contraction of 'tensional integrity.' 
Tensegrity describes a structural-
relationship principle . 

• Tensegrity provides the ability to yield 
increasingly without ultimately breaking or 
coming asunder" 

• - Richard Buckminster Fuller (from 
Synergetics, p. 372.) 
 



Rotation af 1. nakke hvirvel 



Symptomer på nakkeproblemer 
• Unilateralt: 

– Svært at stille hesten til 
den ene side 

– Roterer hovedet 

– Tung på tøjlen 

– ”putter sig” 

– Kompenserer med 
bagparten 

– Bilateralt: 

– Kan ikke bøje nakken eller 
strække den 

 



KÆBELED 



TUNGEBEN  



TUNGEBEN 



TUNGEBEN 



TUNGEBEN 
Tungebensled 



Halsmuskler og tungeben 

Fra ABC of the Horse af P. Grönberg 



TUNGEBENETS MUSKLER 



Hals problemer 

• Svær at dreje/ stille 

• Stiv i halsen 

• ”Forkert” 
muskelsætning 

• Hænger ofte 
sammen med 
lændeproblemer 



Hals problemer 

• Svær at dreje/ stille 

• Stiv i halsen 

• ”Forkert” 
muskelsætning 

• Hænger ofte 
sammen med 
lændeproblemer 



SKULDERPARTI 

• Det ses tydeligt at 
skulderpartiet er 
asymmetrisk, når 
hesten ses bagfra 

• Skulderbladene kan 
have  

 forskellig 
 - højde 
 - caud./cran. placering 
 - lat./medial placering 



Skulderpartiet set forfra 

• Skulderbladene har 
ikke samme hældning 
i det horisontale og 
det vertikale plan 

 



FORHOVE 

• Heste med 
asymmetrisk forpart 
har ofte uens hove. 
Den ene er smal og 
høj og den anden er 
flad og bred. 

• Hovene belastes 
altså uens. 



Den skæve hest forfra 
Hældning af 

skulderbladene 
 
Højde af skulderled 
 
 
Symmetri af pectoral 

muskulaturen 
 
Højde af carpalled 
 
 
Vinkel i kodeled 
Hovstørrelse 
 



”GJORDKRAMPE” 

• Urolig ved opsadling 

• Bider 

• Sparker 

• Eksploderer 

• Besvimer 

 

 



RIBBEN 



M. Scaleneus  

• M. Sca. Medius 

 

 

 

 

• M Sca. Ventralis 



Plexus brachialis 

Halsen 

Brystkassen 



Mellemgulvet 

• Diafragma 

• Vejrtræknings musklen 



Mellemgulvs problemer 

• Mellemgulvet kan spænde sammen, så 
vejrtrækningen påvirkes. 

• - ved fald på siden 

• - ved spark 

• - ved rotation af Th18 – L1 

• Den ene side eller begge sider 

 



Mellemgulvs symptomer 

• Hesten bruger ikke hele brystkassen til 
at trække vejret med. 

• Smerter i lyskeregionen 

• Smerter i midten af ryggen 

• Svært ved galop 

• Urolig med rytter, bukker evt. 

 



• Spiserør 

• Aorta 

• Vena Cava 

• N. phrenicus 

 

Mellemgulv 



Lænde problemer 

• Facetleds artrose 

• Roterede 
lændehvirvler 

• Facetleds fraktur 

 

Billed fra Joyce Harmann’s bog 



LÆNDEN 



Symptomer på problemer 
 i lænden 

• Spændte lændemuskler 

• Nedsat bevægelse af lænden krumme og svaje 

• Nedsat sidebevægelse af lænden 

• Hesten er svær at samle bagfra 

• Den skyder bagparten ud til siden 

• Den vil hellere galopere end trave 

• Islandske heste har svært ved at tölte 



Løft af bagben ved lændeproblemer 



KORSLED 
• Symptomer i  
   nutation/ ”extention”/svaj: 

– Galopproblemer – 
krydsgalop, svært ved 
anspring, lander i forkert 
galop efter spring 

– Svært ved at bakke/ bakke 
lige 

– Svær at samle, svær at 
bremse 

– Skæv haleføring 
– Partiel patella fixation  
– Angst – springer pludseligt 

frem 
 



Contranutation/”flexion”/ krumning 
af korsbenet 

– Trækker bagparten 
ind under sig 

– Svært ved at sætte i 
gang 

– Svært ved at 
strække sig 

– Svært ved at få 
løftet bagben bagud 

– Angst- ser spøgelser 
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Bækken problemer 

• Årsager: 
– Primær halthed på bagben 

– Lændehvirvel rotationer 

– Atlas rotation 

– Diaphragma/T-L overgang 

– Kronisk pga. skævt sammenvokset sympfyse 

 

 



Malformation af pelvis 

 

– HUSK at de 
indvendige 
bækkenhjørner ikke 
nødvendigvis er 
symmetriske i højden 

– HUSK der kan mangle 
noget af de 
udvendige 
bækkenhjørner 



Organ problemer 

• Hjerte 

• Lunge 

• Mave 

• Lever 

• Nyre 

• Ovarier 

• Uterus 

• Sædstrengsfibrose 

 


