Der blev gjort, hvad der kunne g0res, men forgreves. Vemodigt hrevede den gamle hest sit hoved og
så efter sin bug, trret lagde den det tilbage igen - og
mens lysene brrendte ned på juletrreet d0de den
(19).
Jeg synes jeg kender dem - alle de gamle heste, der
i dag ruller ind til byen. En mand jeg taler med
siger, at der er opk0b af slagteheste. Jeg kan ligesom ikke forstå det: slagteheste - slagte gamle R0de, der var en personlighed. Et ejegodt gemyt!
Slagte gamle Pruns, som jeg husker bedre end
mange mennesker fra den tid. Selvf0lgelig ved jeg
godt, at R0de og Pruns er forsvundet fra jordens
overflade, lrenge f0r man fandt på at transportere
d0dsd0mte heste i biler - men de e r her aJJigevel,
det er de samme gode 0jne jeg ser kigge på mig
over bilernes h0je skrav Johannes Wulff (20).
Hun står forbavset og alene, men tillidsfuld på lastbilen. Hvad var det dog der hrendte, som forte
hende hertil. Jo, manden havde ledt hede op ad
stej le, usikre brredder op i en snrever kasse, der
sluttede ubehageligt tret om hende og nogle af gårdens kalve. Et gys af skrremt uvished havde fået
0rerne til at lregge sig tilbage da grunden under
dem begyndte af vibrere, og både stalden og de
kendte marker hurtigt rykkedes ud af synsvidden.
- Så srert det end f0les må det dog vrere velment,
det manden finder på. Hun falder hurtigt til ro nu,
da han åbenbart har besluttet, at hun skal stå her
mens gården bliver fjernere og fjernere. Det
strammer lidt i hovedt0jet og den ukendte rem om
halsen , men det er sikkert som det skal vrere manden med den sikre vilje og de gode hrender har
0nsket det sådan. Manden bestemmer alt , manden
lregger h0 i stalden, lader grresset gro ved hendes
f0dder, han hvis stemninger lader regn og sol vrelde over hendes ryg, han der så det dengang hendes
ben blev sygt og forandrede smerte til lettelse og
fuld bevregelsesfrihed - jo, alt er trygt, hvad han vit
Lise Fcerch (21).
Lotte var ikke blot navnet på en hest, i mine färste
forestillinger omfatter dette navn alt , hvad der
havde med heste at g0re, og det varda også sådan,
at alle vore heste enten var Lottes b0rn eller hendes b0rneb0rn. Der stod en egen glans over Lotte.
Det forh0jede forventningen om en forestående
k0retur blot der blev sagt »Vi skal have Lotte for«.
Også far nrevnte Lottes navn med en egen varme,
man kan nresten sige beundring eller hengivenhed,
som varmeget lig den , der vistes reldre familiemedlemmer ved at tiltale dem med I i stedet for du.
Mere selvoplevet om Lotte husker jeg ikke, men
gennem samtaler og fortrellinger mange år efter
hendes d0d har jeg fäet et fast tegnet billede af det,
der skete i haven den sidste dag hun levede.
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Det var ikke far, der sk0d Lotte. Da det kom til
stykket kunne han alligevel ikke få sig selv til det.
Det var hans reldre broder Lars. Da man ville gå i
lag med at tage huden af hende, standsede far
mrendene med de ord»Nej, holdt, der skal ikke
tages noget fra Lotte. Hun har givet nok, hun skal
beholde det hun har.« Derefter blev Lottes grav
kastet, hvor hun lå under egen, og her blev hun så
begravet - som hun var fa ldet.
Såla:nge jeg var dreng, ja i mere end 50 år efter
Lottes d0d , blev graven holdt så godt som noget
familiegravsted. Hver gang haven blev ordnet,
gangene revet og plrenen slået, blev også Lottes
grav renset for ukrudt. Med årene groede vedbenden sammen over den som en stor gr0n pude, der
på alle årets tider viste, hvor Lottes grav var Holger Munk (22); sml. s. 50.
Hist og her er hestene på gra:s. F0llene er vilde og
kåde, og de gamle l0ber cirkus i t0jret eller ruller
sig overgivent i det gr0nne, besatte som af en ny
ungdom. I aftenens rolige friskhed .. . står hestene
på marken og grresser. De har hvilet, de er mrette.
De har det overskud af livsmodig kraft, der tillader
dem at lege og f0le sig som naturens vilde stod,
hvorfra de i fjernhed stammer. De l0ber efter hinanden i rrekke, en efter en, eller de springer fremad i dristigt dansende flok med flagrende manker
og de vajende haler sla:bende i luften - så lette og
elastiske ! Hestene ! disse dejlige dyr ... selv de
gamle og udslidte har rejsning og stolthed Ingeborg
Raunkicer (23).
Brune heste, kraftige og smukt byggede, grressede
i na:rheden og så på os med klog, rolig selvtillid M .
Goldschmidt (24); halerne er i uafladelig aktivitet
som fluesmrekkere, og time ud time ind fortsretter
de !ange s0vnige hoveder med mekanisk regelmressighed den samme ens bevregelse, op og ned , op og
ned , som en svingende klokke Ludvig Holstein
(25) , hestene nikkede i en blå damp af varme, der
stod dem ud af kroppene Mogens Lorentzen (26).
Et par hvide heste, der ser ud som solen har falmet
dem , står t0jrede na:r stranden ; deres hoveder nikker ustandseligt, en fuldkommen mekanisk bevregelse for at holde fluer og bremser borte Achton
Friis (27) .
Hesten krrengede sin underla:be ned i et gulligt grin
lb Paulsen (28) , vrinskede og skrabede med forbenene i det nyrevne grus idet den prustede skumklatter frasig som s0en i stormvejr Georg Nordkild
(29) ; [0get] lagde 0rerne, grinede, slog med nakken og vrikkede med rumpen for med ethvert lem
at udtrykke sin menneskeforagt Jeppe Aakjcer
(30). En flok plagge ... slår bagud i ra:dsel, ventilerer med skrald og brag i retning af fjenden og ga-

lopperer med dundrende hovslag over til 0ens
modsatte bred Achton Friis (31).
Er der noget så herligt som når et mistrenksomt f0l
overvinder sin skyhed og kommer hen for at nippe
til den saftige grrestot, man lrenge har stået og fristet med? Bliver man ikke lettere om hjertet , må
jeg sp0rge, efter m0det med sådan et dansende
dyrevresen? Jacob Paludan (32); den sorte hoppe
l0ftede nu og da mulen og rimmede moderligt og
venligt til f0llet A. C. Andersen (33).
Det stampede hult ude fra stalden. Hestene havde
fået deres havre og prustede hoverende ned i krybben Hans M~lbjerg (34). Den velsignede lugt af
hest, af kropsvarme og foder og g0dning står tyk
herinde, hvor bagdelene vender troligt ud mod
midtergangen og hinanden Mogens Lorentzen
(35).
Hestevenskab! De havde ingen hrender at tage
med, kun en hornet hov, de kunne ikke sige noget,
men vidste hvor sjrelegodt det varat lregge hovedet
krydsvis på hinandens hals ; var det ikke nok at
kende varmen fra hinandens skind, mens man l0b
side om side på rejsen; Ak, ingen varme og ingen
lugt er så s0d som hestens Johannes V. Jensen (36).
Hvad trenker hesten, når den står sådan hensunken , helt fravrerende; »Det blev ikke, som jeg troede da jeg var f0l«? Så er mange af os nok i familie
med hesten , og mon ikke også hvad behov angår
Jacob Paludan (37).
Hoppen er ved at lregge sig. Der er noget egent ved
at se heste lregge sig for natten, et sjreldent syn.
Hestene er altid på benene efter at mennesker har
lagt sig, og de er på benene igen f0r folk kommer
op. Det store dyr sidder ned et 0jeblik, med hovedet h0jt l0ftet, forbenene strakt, så lregger den sig
med et tungt st0n , og jeg mrerker det skrelve svagt i
engbunden. Og vallakken lregger sig Martin A.
Hansen (38).
Hestehovederne nikkede op og ned , set forfra ,
energisk som heste nikker, når de trrekker og lregger krrefterne i. Forbenene blev l0ftet h0jt i knreet,
skiftevis, og kom ned med spidsen af hoven forst,
stemmede sig ned i vejen, det var et par strerke
heste, som lod til at vrere deres arbejde bevidst.
Små klatter skum strenkede fra mulerne, og der
stod en kraftig em op fra flankerne af begge de
store brune, svedte dyr, de prustede veloplagt,
blreste med mulen på hestevis og rystede i det samme hovedet i selen; de lange hoveder voksede, idet
de kom , trrekgjorden stod dem dybt i bringen Johannes V. Jensen (39).
Jeg n0d rigtigt at sidde og se på hesteryggen fra
kuskesredet; hesten travede jrevnt, så t0mmen hop-

pede og dansede i takt på dens ryg, det var en
nydelse at se dens blankbrune, bl0dt rundede
kryds og haJens tykke hårbundt, nu og da viftende
om flankerne og vi klende sig i t0mmen; den var så
nrer, og jeg indåndede den s0dlig varme hestelugt
med dybt velbehag Marinus B~rup (40).
Per lod 0gene domse af sted, rebt0mmen hang i
bue over hammelvrerket. 0genes ben havde så busket en hårvrekst at det så ud, som en kost blev
dyppet i vejst0vet for hvert trin. Sådanne otte hesteben var som st0tter skredet foran Per gennem
hans barndoms verden fra den tid , han begyndte at
folge sin far i plovfuren; derfor varder noget krert,
noget hjemligt, srert fortroligt ved dem; de gik så
trofast hen ad vejen. Uvilkårligt r0rte han moder0get venligt med sv0ben, og hun svarede med et
lille, förstående sving med halen. Han lod sit blik
glide op over dens brede, skinnende kryds og dens
lyse manke, der faldt frit ned til den ene side som
en stribet, brusende str0m Johan Skjoldborg (41).
Han h0rer bedstes evindelige gennen på hesten.
Det er en vane. Også hesten h0rer det , men reagerer ikke, sretter aldeles ikke farten op og bliver
ikke spor urolig over hans skrenden, som den godt
ved er den uvedkommende. De forstår alle hverandre. Når bedste lader pisken dale ned over hestens bag og forestiller at slå, r0rer det den ikke det
mindste. Kun hvis pisken falder lidt hårdere end
sredvanlig g0r den et nik med hovedet, vender 0retragterne en gang og virrer lidt med halen. Men
farten er den samme. Den konstaterer kun fejltagelsen. Så står hesten og trrekker t0mmen til sig
med lang hals og kigger lidt h0jt og ryster sig, mens
bedste arbejder med sit og råber til den: kan du
stå, din krikk ! Ork ja, den står jo, 0nsker bare at
stå, for den er trret Hans Povlsen (42).
Uforglemmelig for alle der i barnealderen var med
er disse !ange, natlige k0reture. Det utrrettelige
hovslag, lugten af hesten , vognens rummel , genlyd
fra m0rke trreer og huse, der ligge d0de hen i h0stmulmet, men brat får mrele og råber, lineme der
fra faderens strerke hrender strrekker sig frem i
m0rket og forsvinder under dyrets h0jtrejste hoved og flyvende manke, som kun ses skarpt mod
himmelen , når vi går over en bakketop.
I hine tider skulle heste helst også du til dagsrejser
i trav på vejene ... bet0d de raske heste endnu
noget ved ildebrand og når der gik bud efter jordemoder. Når det skarpe hovslag og vogndunderet
h0rtes i natten lettede lyttende kvinder i de sovende huse hovedet fra puden og vidste: nu skal hun
til det! Og hesteracerne mange steder var endnu
prreget af langrejsernes dage, da kroerne lå som
faste bedesteder langs hovedruter. Mangen landmand holdt stadig af at have heste, der rapt kunne
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gå lange strrek og tog sig godt ud for vogn Martin
A. Hansen (43).
Hesten var en bredbovet jyde. Alligevel måtte den
lregge alle krrefterne i for at srette brreddeskuden i
gang. Dyret sank i bagpartiet og bagbenene rundede udad mens forbenene trådte hårdt i gruset Georg Nordkild (44). Derude gik såmaskinerne over
Sjrellands agre, ofte mand , hest og maskine som
noget ull!!seligt sammenhl!!rende, små knortede silhuetter mod himmelrummet Fredrik Nygaard
(45).
Det !ange plovspand rendte ploven i jorden og
hl!!vlede med en hvislen en lang sort spån op. Så
herom ! Hestene vrrenger uvilligt ad mile og t0mme; et jag igen, skagler dirrer sprendte, stramme
lårmuskler tegner tynde reb under huden Hans
Povlsen (46); plovspandet med de nikkende heste
og farven i deres skind og i mandens tl!!j , som sol og
regn har bleget, farvernes tavse harmoni Ludvig
Holstein (47).
Ploven skrerer sig sindigt gennem den seje grl!!nsvrer. Otte dampstråler fnyses ud af dyrenes nresebor. De ligger hårdt i bringestykkerne. Bagbenene
står skråt tilbage, og knreene går i spidse vinkler
Georg Nordkild (48). Grl!!ntl!!rven vendte sig trregt
for ploven. Dagen igennem så man mand og hest
skride, de viste sig nu her, nu der, stadig fulgt af en
mågesvrerm som en frerge Jacob Paludan (49).
Der findes intet mere dansk syn end den langlemmede bondeknl!!s bag de rl!!dbrune, slanke frederiksborgere og mågernes hvide vingesus mod den
bleggrå efterårshimmel Inger Bentzon (50). Mit
!!!je har fulgt den pll!!jende bonde, til han nåede
bakkedragets kant, og nu står de i silhuet mod luften , omblrest af måger, hesten og han. De syner så
overraskende store mod luftrummet. Der er noget
monumentalt over den Lille gruppe, som er blevet
oprejst der på skillelinjen mellem himmel ogjord.
Og et monument er det da også - dette trrekdyr,
dette redskab og denne mand. Et monument for en
5000-årig arbejdsdag på dansk grund, for strrebet
og forhåbningerne, de skiftende kår Hans Hartvig
Seedorft (51 ).
Kindtanden af en hest ligner et bogstav med den
mystiske tegning af emaljen på kronen , en hieroglyf eller et kinesisk billedtegn; det er naturens
egen skrift, som har en magisk kraft ligesom man
tillagde runerne til at lede tanken op og ned i
tiderne og hele verden rundt Johannes V. Jensen
(52).
Sl!!erne fll!!j ind over bavstokken som vilde heste
med strittende manker. De stejlede i brrendingen
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og kastede sig sidelrens mod hinanden, slagne af
skrrek over ml!!det med stranden; halse, hove, bringer ll!!ftede sig et blrendende sekund imod luften
Hans Hartvig Seedorff (53). B0lger af direkte olmt
udseende [driver] ind mod molesiden, der kaster
dem tilbage til et ml!!de med kammeraterne under
dannelse af superbl!!lger - som om vrelige hingste
uoph0rligt sprang buk over hinanden Jacob Paludan (54).
Hej! Her kommer hete skyllen styrtende imod
mig, favnehl!!jt over mit hoved, som stejlende
skumheste, der ll!!fter de sprl!!jtende forben, de
glimtende hove for at knuse min hjemeskal. Men
springet knrekker på halvvejen - skumhesten synker i dybet med knuste ribben. - At stå foran dette
fa ld er at fl!!le sig som en cirkusdirekt0r foran et
sekstenspand af uhyre heste, der alle stejler på
bagbenene, et nu svrever med hovene over dit hoved, dernrest nejer sig og synker bort under dine
fl!!dder, efterfulgt af en ny knejsende rrekke - geled
på geled - en ustandselig Parthenonsfrise af myldrende hestespring. Den fugtende em fra de flyvende skummanker, fråden fra de prustende muler
skvretter over dit ansigt. Og for hver gang de truer
med at sparke dig over ende, at drukne dig under
deres styrtsl!!-bringe, fl!!ler du et eget vellystblandet
gys, en sl!!d mathed ved svimmelt at synke ... Sophus Michaelis (55).
(Skyformationer) På en hl!!jderyg langt borte dukker der et spand heste op! De virker fantastisk ,
stort som et syn .. . fl!!rst hestene sk året ud med et
groft snit, bag hestene er der luft, siden f01ger karlen, ragende lodret op som en lang sort streg Svend
Fleuron (56).
Bodil Bech , Vildhest (57) ; Krren Bjergen, Et minde om heste (58); St. St. Blicher, Messingjens (59) ;
Ole Juul , En mand og hans plov (60); Gunnar
Munk Nislev, Blis (61); Jacob Paludan, Himlens
smag og helvedets (62); Hans Storm, Nattens heste
(63); Harry S!!!iberg, Vidunderhesten (64); Michael Tejn, Den blinde hest (65) ; Sl!!ren Vase, Det
hvide [l!!g] (66).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (67): Jeg slreber
således ret uden lise, · det kan ikke gavne meget, ·
ingen vil dog mig rere og prise, ·min lykke lader
vente på sig.
En skraldemandshest over torvet drog • det tunge
lres, og kusken slog. · Dens !!!je var sll!!vt og bovedet hang ; · men pludselig hl!!jt dens vrinsken klang;
· i åget sprendt for den tunge krerre · den hilste med
vrinsken sin fordums herre. · · Og herren standsed, han kendte igen · sin herlige traver, sin trofaste ven. · Han kl!!bte den fri og l!!mt den plejed, ·
skl!!nt mangen en vrelig ganger han ejed. · Og

spurgte man hvem han elskede mest, · da peged
han på sin gamle hest. H. V. Kaalund (68) .
Ud fra gangens mange porte · rager lange hestemuler, · gule, brune, hvide, sorte · som fra m0rke
dyrehuler. · Her er alle hestes gade. · Her er alle
hestes stald. · Her er luften gennemknitret · af et
evigt piskeknald Tom Kristensen (69).
Gennem grälig aftenr0de · stamper heste hjem i
stald. · · Hestestaldens halvd0r står ofte åben, · at
ang og sved og dunster kan trrekke bort, · syv blanke heste renser .knap drengens råben: · hum jer! De
stamper bare og tygger fort. · H0r grimet0j ler klirrer i alle båse, · og spidse muler lysker lidt h0 af
hrek , · syv lange haler dansker om blanke måse, ·
for der er altid fluer at jage vrek Lauritz Larsen
(70). Vi [h0rer) hestenes hule · stampen i stalden ·
og lavmrelte hoveren · over havren , · bidslernes
skrab · mod cementkrybben Hans M~lbjerg (71).
Som en redel hest i stalden · mrerkeligt behersker
rummet , · skrabende med hov mod sten, · blank på
sine flanker, halsen krummet · og det uudsigelige
udtryk i de store dyre0jne - · som var sammen vi
på vejen · imod frelles mål, som aldrig dog skal nås
Sigurd Swane (72).
Lotte vrinsker fra bondens stald, · kalder på h0et
og havren. · Bonden, der h0rer det , mindes sit
kald, · retter mod stalden sin stavren les Tr()st
(73). Man går jo derhjemme i stald og lo · og klapper hest eller kl0r sin ko · og ser på, at hesten så
blank og stor · står der og gumler sit morgenfo'r. ·
Så skurer tand mod krybbens kant , · og jernsko
klingrer mod sten og spant. · De klange , du her
h0re fik, · de smeltede sammen til fin musik Jens
Thise (74).
Du er· det allerdejligste dyr· - jeg hvisker i dit 0re
· et h0lres og en mrelketur · du tog mig op at k0re
· · du får mig til at dr0mme liv · langt vrek fra
digterstolen · og jeg vil gi ' dig vinger på · og ride
ind i solen (a); jeg synes hesten er et dejligt dyr · dens manke ligner manden der har hoved · og
springet der er fyrighed og hingst · imens den bl0de
mule skrelver · og enten den er 0lhest i et trav · en
m0llerhest eller i vild galop · så kommer den som
nr. 1 i l0bet · for den har race · nresebor og hove
(b) El Forman (75), pg prregtig knejste · et hestehoved , sort og blisset. · Dets 0je, mandelformet
slidset, · i blåligt glanslys blinked frem , · og trender
skinned' da den gnrekked' · et lydeligt farvel til sin
veninde Karl Gjellerup (76). Intet er me re herligt
end heste og kvinder og elskov - · fremmest brer'
hesten dog prisen i denne trefoldige lykke Poul la
Cour (77).
Med grenet fod gik jeg i skove. · Da skov blev
steppe fik jeg hove. · Hvis jeg var blevet ved min

I.est, · man havde aldrig set en hest Johannes V.
Jensen (78). Jeg vrinsked over vide bakkehreld, ·
da manden var en arm og ussel trrel; · men fra han
fanged mig med list og svig · forl0stes han, blev
frank og rank og rig: · jeg fik hans äg og trak hans
plov og krerre, · jeg gjorde muldens trrel til muldens herre. · ·Jeg trak og bar ham op af trreldoms
n0d, · jeg drev den kvrern, der malede hans br0d; ·
i marken drog jeg furen op og ned - · jeg f0rte ham
til fest og lystighed; · jeg tog den hårde t0rn i al
hans virke · og trak til slut den sorte vogn til kirke
Axel Juel (79).
Krren sogn'fogeds de brune kravler op ad bakken, ·
de gumler på mundbiddet, hugger med nakken. ·
De skal se i vejret, for sogn'fogeden sidder · og
rykker i t0mmen Jens Thise (80). Den lille knortede best · stemte i st0d sin nakke · og hev den stive
vogn · op ad den sandede bakke Poul la Cour (81);
hestehoveder nikkende · mod de stejle bakker. ·
Stridig tyngde · i I.eder, blankt · af pressede bringer
Robert Corydon (82), men k0r et midtjysk hestespand · - elastisk kraft · fra hest til mand ! · - De
stride, blonde manker ! · En kraft, som er det jyske
kulds , · her holder du om landets puls · og mrerker,
hvor den banker Fredrik Nygaard (83).
Hopper med raslende bringler · foran tromlerne
prustende går Ludvig Holstein (84), fra hestenes
nresebor i skygrå stråler · står fnyset ud i luften og
fordamper Valdemar R(l)rdam (85). Hesteforspandets tre udstrakte rygge · rynket af musklernes
trrek. · · Hestene pruster og går · st0tte, tålmodige, sku lder ved skulder · trrekker de skär efter skär
0. J. Riisberg Jensen (86); selvbinderen reder sig
klaprende ind gennem rugen · og spytter hvert sjette sekund et neg ud på marken. · · Se, hestenes
hoveder nikker og stanger i lyset, · der flimrer som
film hen over de levende banker, · de aser sig svedige op mod de stridige h0jder. · de pruster og
fnyser og ryster de hvidlige manker Knud Lyhne
(87).
Med seje ryk i skaglens reb · den trak sit hverdagstunge lies · ved efterår - ved sommers tid - ·når
marken stod med korn og grres. · Ja, den fik ryggen
straks i sprend · og arbejdsselen tungt lagt på. · Den var så trofast , god og strerk · vor lille hest den abildgrå! Anders Hune (88). Herregårdskuler,
· sv0bt i en dis, · lådne om koder og muler · k0rer
med is. · Prustende rumpen de letter - - · friskbagt
og gul · g0dselen mretter · vejenes hrergede fugl
Ludvig Holstein (89).
Vintertunge heste går for ploven, · mens de fede
flanker fugtigt damper. · Sindigt , strerkt , som stempelslag med hoven · i den bl0de, m0rke muld de
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stam per Karen Plovgaard (90), hestene stamper ·
og puster besvreret, · krydsrynker f0lsomt · de
stormstr0gne skind. · Grovmundet plovkarlen ·
slrenger sin line: · Fremad, I kuler! Fredrik Nygaard (91), og hestene går tr0stigt på, · de damper
og de pruster. · Den brune nikker til den grå: · ved
hegnet lidt vi puster Sigfred Pedersen (92); hestene
stamper af solskinsmod · og strammer i liner og
remme. · Se deres hoveders knejsen. · · Hestene
hopper i selen, de pruster og danser · og bLiver
blanke i skindet Mads Nielsen (93).
Svrere heste planter hove sikkert, som de skulle •
sretter bondens stempel på de gode agersmulde; ·
svedig-blanke hestekroppe rykker til og damper
Knud Wiinsredr (94); de brede hestes jrevne gang ·
går marken op og marken ned. · Og bestens blik er
stort og blidt, · ser som bedr0vet frem Aage Rasmussen (95), brune arbejdsheste · luder tungt, ·
nappes lidt ved hegnet, · vender sl0ve 0jne · mod
den unge rug Jens Lund Andersen (96).
Som pl0jehest, mens Jrerker sang, · den gik vor
ager op og ned,· mens fader råbte: hej! og hyp! ·
og plovens jern i furen skred. · Det gror af skjulte
krrefters vreld, · hvor mand og hest i spand kan gå. •
Det var ej den, men fars termin, · der gjorde dagens himmel grå. · · Når st0t den lagde bringen til ,
· da knaged det i selens strop, · og der stod duft af
muld og sved · om mand og hest, f0r de gav op. ·
Der skulle nås så bredt et bed, · f0r aftenlange
skygger skred. · - For mig står mand og plov og
hest · i dag som en treenighed Anders Hune (88).
Hyp, min hest, lad ploven gå. · Pl0je ned hvert
stubbestrå, · lokke frem den slugne larve, · den
kan spurv og krage arve; · rydde op det onde kuld,
· sk0rne godt den hårde muld Christian Richardt
(97). Sprend din hest for ploven ! · Skrer de sorte
spor! · Lad din hest med hoven · stemple dybt din
jord! · Danmark gr0nnes frodigt · under sol og
blrest · ved et klogt , tålmodigt · strreb af mand og
hest Th~ger Larsen (98). Mand, hest, plov ru furer
drager · bag dem spor af en lang, trrels plovfrerd
Poul S~rensen (99); husmand og hest - det er ens
for dem begge, · sindigt må fure ved fure de trrekke
· morgen og aften fra barndom til d0d Aage Lind
(100); dybt nede, som et insekt,· i markens midte:
· mand og hest med en plov imellem sig Benr lrve
(101).
Med tunge tjavser om sin lådne bug · plovhesten
m0dig skrid ter til sit trug, · gulnet af smuld og sved
er dyrets bringe Chr. Richardr (102). Op over banken · drog plovenes forspand · med bl.esten i manken , · de nikked mod solen, · de prusted mod fjorden , · og lynende stålblankt · jog jern i jorden
Fredrik Nygaard ( 103). Heste med forblreste manker · slår mod l0se skrerver hoven. · · Deres bl0de
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muler skummer, · spilder gr0nhvidt skum på boven. · Bonden sine arme krummer, · mens han
sindigt vender ploven Aage V. Reiter (104), se bondens tag om plovens greb · i forårsblrest og muldjordsem, · hans heste strakt i deres reb · med skum
for muler, sved fra rem! Kaj Munk (105), og bringen skrelver af kraft, når remmene sprendes. · Så
drager de ploven i tunge trit, · muntert nikkende i
t0mmen Vilhelm Gr~nbech {106), og pl0jemanden
triner bag ploven fod for fod. • Det knirker lydt i
selen og bestens ledemod Jens Thise (74), og hrese
mågeskrig fra pl0jefuren · på marken udenfor,
hvor karlen skrendte · på hestene der skred i jordens relte Harald Herdal (107).
Der var en sk0nhed i hver lille ting, · i den spinkle
lyd af grres i bl.esten · og en bondes fjerne ord bag
plovens vendte muld, · i et sagte, nreppe h0rligt
vrinsk fra hesten Henning Bangsgaard (108). Savnet af plovens · reldgamle sk0nhed · tyngden i hove
·flyvende hesteman. · En anden kraft bor· i jerninsekters · mekaniske sole Tove Meyer (109). Nu
glatter bonden sin pandes fure og griber rattet
med brede grin · og gi'r sin traktor for gode ture,
som forhen hesten dens sjrels benzin Laurits Skov
(1 LO).
Ja, det er sommerens lyd - · en hest, der gnaver sit
grres i natten · og flytter sig langsomt fod for fod
Ingeborg Buhl (111). De store hvide hopper · glider som skyer · ud over den lave mark · uden en
lyd, · forbereder allerede en rimelig plads · til barn
i systemet, · kender rummelen, · reder grres - · og
uskadelighed Knud Ho/st {112). De hviler, de ligger på siden, · de vrelter sig, viser den tynde · baghud , de sidder på bagpart, · på forhove st0ttet,
med ynde. · · De spjretter sig op og med vrinsken,
· hvor en hvinende livslyst hungrer, · galopperer de
sammen , så grunden · under firspringet dundrende
gungrer Marinus B~rup (113).
I engen hesten i sit t0jr springer · og ruller i det
bl0de grres sin r0de, tunge krop Sigurd Swane
(114), den udslagne dag tumler de sig som klodsede b0rn, · vrider de blanke kroppe i solen. - Gumlende sols0d kl0ver · me llem de gule trender · smile r hesten med forårets · brise i marken. · · Solen
spejles ·idens blanke lrender, · der bevarer skreret
af metal · til månen som en hov • går over himlen
Per H~jhofl (115). Solskin, st0v og vrinsken. · Lys i
hestes manker. · Ranke rytterrygge. · Lys på
smukke flanker Arnold Hending (116).
En smuk ung hest kom nysgerrigt vejrende · med
kåde manerer hen imod os. · Og vi stod og ventede
på ham. · · Der var en uforklarlig rejsning over
ham · når han hrevede hodet · og en r0rende ynde-

