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Når den ene arm slår knuder 
 
Mange højrehåndede ryttere irriteres over den ubehjælpsomme venstre hånd, når de rider. 
Eksperterne forklarer her hvordan man kan snyde sine gener, og få et ensartet træk på begge tøjler. 
 
 
Tekst Stefanie Benk, Julie Eline Nielsen og Peter Bennett 
Fotos Cavallo 
 
 
- Hvis du er højrehåndet, har du så nogensinde prøvet at børste tænder med venstre hånd? Det er 
ganske svært, og kræver stor øvelse før det går ligeså nemt og elegant som når man børste med 
højre hånd. I finmotoriske bevægelser strejker den mindst dominerende hånd. Den bliver klodset og 
ubehjælpelig, og sådan er det også med ryttere, når de trækker i tøjlen, forklarer heste- og menneske 
fysioterapeut Sidsel Sommer. 
Denne finmotoriske ubalance er yderst uhensigtsmæssigt, når man rider, for her skal både den 
venstre og højre hånd bruge tøjlen ensartet og med samme præcision, og de skal begge kunne tage, 
give efter og dreje.  
- Men de fleste ryttere har mindre følelse i den venstre hånd, og det gør, at visse af dem holder fast i 
tøjlen og ikke kan give efter i tilstrækkeligt omfang, uddyber Sidsel Sommer, der selv er rytter. 
 
Flest højrehåndede 
 
Forskere har beregnet, at 80 procent af den danske befolkning er højrehåndede, og de påpeger at, 
disse højrehånede givetvis har flere kræfter i netop højre arm. En undersøgelse har nemlig påvist, at 
90,1 procent ud af 1201 mænd og kvinder havde flest kræfter i højre arm. Kvinderne var 4,5 procent 
stærkere i højre arm, mens tallet for mændene var hele ni procent. 
Eftersom den venstre hånd er tydeligt slappere, tror mange, at den også har en finere indvirkning. 
Det er imidlertid en illusion, da svag ikke automatisk er lig med fin.  
- Det afhænger ikke så meget af kræfterne som af, om man er venstre- eller højrehåndet. Alt efter 
opgave bestemmer præcision, færdigheder, koordination, reaktion, finmotorik og følesans, hvilken 
hånd, der er den mest dominerende og dermed mest føjelige. Men i første omgang er det hjernen, 
der bestemmer, hvordan hænderne fungerer. Den venstre hjernehalvdel er specialiseret i 
finmotoriske bevægelser, forklarer Matthias Weigelt fra Institut for Kognitions- og Neurovidenskab 
i München og fortsætter.  
- Den højre kan bedre bearbejde rumlige informationer. Den hjælper for eksempel med til, at man 
kan skyde en fodbold i det øverste venstre hjørne af målet. 90 til 92 procent af de motoriske 
nervefibre krydser i den anden kropshalvdel på vej fra hjernen til musklerne, forklarer Matthias 
Weigelt. 
Derved kontrollerer den højre hjernehalvdel den venstre halvdel af kroppen og omvendt. 
 
Kodet ind i generne 
 
Den oftes ”dårlige” venstre hånd griber altså først til den højre hjernehalvdel, men har brug for den 
venstres specialeområde, da det er den, der holder styr på finmotorikken. På grund af den ekstreme 
sammenknytning, tager alting derfor længere tid.  
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Hvorfor hjernen fungerer på denne måde, og hvorfor der er så mange højrehåndede, er der fortsat 
ingen forskere, der har kunnet findet ud af. Inden for alle dyrarter her på kloden findes der 
mennesket, hvor hangen til én hånd er så udpræget.  
Både i naturen og hos dosmestikerede dyr som f.eks. hunde og huskatte har man observeret, at 50 
procent af dem benytter sig af den venstre pote til f.eks. at fange bytte med og 50 procent den højre 
pote. Det er ligeså med heste. De tigger f.eks. ligeså ofte med det venstre ben, som med det højre 
ben. 
Derfor går forskerne ud fra, at svaret på menneskets højrehåndethed, ligesom nøglen bag 
sprogfærdigheder skal findes i generne. De har iagttaget, at fostre bruger den højre arm meget 
allerede fra den 10. leveuge. 
Følgerne af menneskets og dermed rytteres udprægede højrehåndethed afspejler sig i den daglige 
omgang med hesten. Og den kan altså få graverende konsekvenser. 
 
Ensidet ridning 
 
 
Selvom alle ryttere i teorien har fået at vide, at man det er bedst at fører hesten, sadle og stige op på 
fra både højre og venstre side, så foretrækker de fleste uvilkårligt den venstre side af hesten, da man 
så kan sætte ind med sin ”gode” højre hånd og kropshalvdel. 
Katharina Naver, 18, er dog anderledes. Hun lærte at skrive med højre hånd og fandt først som ti-
årig ud af, at det hele egentlig var nemmere med den venstre. Hendes ”dårlige” hånd er den højre, 
og fik for alvor kvaler, da hun skulle uddanne sin pony.  
- Min ridelærer kritiserede hele tiden min højre hånd, fortæller Katharina, der ikke kunne forstå 
hvorfor indtil hun fik kigget på sine hænder: 
- Den grovmotoriske højre hånd trak alt for kraftigt og gav overdrevent efter. Når jeg sprang, var 
jeg stiv og havde svært ved at give efter. Derfor kom jeg til at dreje halsen til den side. Det fik 
hesten til at miste balancen, forklarer hun.  
Fordi den venstrehåndede Katharina har koncentreret sig mere om sin medfødte højre-
/venstrehåndethed end de fleste højrehåndede, har hun været flittig til at korrigere sin ridning. Hun 
rider meget på højre volte og træner bevidst sin hest fra jorden med venstre hånd.  
- Jeg har også prøvet at ride western med én hånd og på den måde målrettet holdt tøjlerne i min 
ubehjælpelige højrehånd.  
 
Hjælpsomme tricks 
 
 
Når Katharina red dressur, havde hun en baby-bidering i ridehandsken. 
- Det føltes ligesom en pude på håndballerne, og mine hjælpere blev finere. Men nu er det jo ikke 
kun hånden, der er synderen, når man rider. Ofte er man faktisk stiv i hele den svage side, og det er 
altså den venstre del af kroppen, når man er højrehåndet, husker Katharina. 
- Det er primært fordi, man bliver krampagtig i skulderen og i kroppen, at man kommer til at 
blokere for mere smidige bevægelser. Tit begynder man at lede efter fejlen hos hesten, da den 
angiveligt er stiv på denne side. I virkeligheden er det rytteren, der overfører sine problemer på 
hesten, forklarer Sidsel Sommer. 
Hendes opskrift på mere bevægelighed er rotation i sadlen. 
- Rid med lange tøjler, tag fødderne ud af stigbøjlerne og drej hovedet ensartet og regelmæssigt fra 
side til side. Det løsgør nakkemusklerne og løsner spændinger i skulderen, forklarer hun. 
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Alt efter hvor rytteren spænder, skal leddene drejes rundt. Fx kan rytterens skulder rotere med hånd- 
og skulderled, eller armene kan drejes ind- og udad. Hvis man synes, det lyder lidt for gymnastisk, 
kan man simpelthen nøjes med at skifte side, når man strigler. Det styrker nemlig koordinationen at 
strigle med begge hænder.  
- Det lyder måske helt tosset, men det hjælper at lukke øjnene, hvis man eksempelvis får en hjælper 
til at longere en, anbefaler Sidsel Sommer, når det drejer sig om at fornemme ens egne 
venstrehånds-bevægelser.  
- Først dér kan man rigtigt koncentrere sig om den venstre hånd. Man kan lære teknikken til en 
bevægelse,  men ikke altid fornemme det i hånden. Her hjælper det at lukke øjnene, uddyber Sidsel 
Sommer. 
 
 
 
Hvis der ikke er tvivl om, hvilken hånd man bruger, kan man med fordel træne den ”dårlige”. Den 
højrehåndede psykolog Theodor Fechner fra Leipzig fandt i 1850 ud af, hvordan den højre hånd 
lærer af den venstre.  
Men venstre hånd skrev han tallet 9 spejlvendt igen og igen på et stykke papir. Efter et stykke tid 
begyndte han også at skrive tallet spejlvendt med højre hånd hele tiden.  
Også sportstrænere kender til fænomenet. Hækkeløbere klarer sig bedre til konkurrencer, når de 
også overvinder forhindringerne med det ”forkerte” ben forrest til træningen. Dermed lærer den 
højre side skridt for skridt af den venstre. Bevægelsen er sværere for den utrænede side. 
På den måde kommer den højrehåndede til at lave flere fejl med det venstre ben og får derigennem 
mere erfaring. Det hjælper hjernen med at opbygge et præcist billede af bevægelsen, hvoraf begge 
kropshalvdeles bevægelighed vil profitere på længere sigt. Derfor er det ren nødvendighed for 
elitesportsfolk at træne med begge hænder eller begge ben. 
- Desuden stimulerer det forbindelsen mellem begge hjernehalvdele, forklarer Sidsel Sommer, der 
har fået testpersoner til at kaste tennisbolde i en spand med højre og venstre hånd. Resultatet var 
overraskende. Højrehåndede, der først kastede med venstre hånd og derefter skiftede til højre hånd, 
ramte langt oftere end højrehåndede, der udelukkende øvede med højre hånd.  
 
 
 
Ekspertens træningstips 
 
1) Bevæg langsomt fingrene på venstre hånd ned på tommelfingeren en efter en uden at bøje de 
øvrige fingre. Gentag øvelsen 50 gange. 
 
2) Stik den venstre tommel- og pegefinger ind i en køkkenelastik. Når fingrene presses væk fra 
hinanden, skal det passe med, at elastikken bliver stram efter to centimeter. Åben og luk fingeren 
langsomt og kontrolleret. Gentag øvelsen ti gange med hver finger. 
 
3) Klem om en sammenfoldet engangsvaskeklud eller en pakke lommetørklæder med to af fingrene 
på den venstre hånd. Blev ved med at presse, indtil fingrene bliver varme. Herefter går man videre 
til næste fingerpar.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Billedtekst 1: PÅ GRUND AF DEN MEDFØDTE HØJRE-/VENSTREHÅNDETHED 
GEBÆRDER MANGE SIG UBEVIDST GROVMOTORISK MED VENSTRE HÅND, OG SOM 
EN KONSEKVENS HERAF HIVER HESTEN HOVEDET I VEJRET. 
 
Billedtekst 2: HØJREHÅNDEDE MENNESKER TRÆKKER TØJLEN MERE MOD VENSTRE 
ELLER GIVER OVERDREVENT EFTER. DEN HØJRE HJERNEHALVDEL BÆRER 
SKYLDEN, DA DEN IKKE ER SPECIALISERET I FINMOTORIK. 
 
Billedtekst 3: ”MAN KAN LÆRE EN TEKNIK TIL BEVÆGELSER, MEN IKKE EN 
FORNEMMELSE”, SIGER HESTE OG MENNESKE FYSIOTERAPEUTEN SIDSEL SOMMER. 
 
 
 
 


