
gr0nne Danmark ... · hvis ikke disse k0dklumper · 
vraltede rundt i grres til knreene, · altid tret sam
men, altid · med hovedeme i samme retning, altid · 
- nresten - · i takt, hvis det ikke var for dem · ville 
vi ikke genkende landet, Danmark · er gr0nne 
dr0mme om evighed ... · · De rigtige k0er · ligger 
inde i grresset, · de tygger dr0v, sådan som k0er 
altid · har tygget dr0v. De ser kun indad, · de er 
gr0nne langt ind i sjrelen. · De rigtige k0er · er 
genfodte b0nder, det er for dem · grresset gror, 
solen sk.inner og regnen folder, · det er for dem 
årstiderne skifter, · så verden altid er uforanderlig 
ny, · det er for dem · og for de rigtige b0nder · som 
jo alle · er genfädte k0er Knud S~rensen (61). 

Koen så du og elskede den · helt ind i den sm0rfli
gede · mrelks duftende moderbjerge Robert Cory

don (62). F0rst ser jeg over gyldent korn · den 
brede pandes månehom - · og så dig selv i engens 
muld · så tryg og tung som egens bul; · Du har så 
ganske hjemme der • som grerdets sten og piletrre
er, · og ser mod den, der kommer · med 0jne blå 
som blommer, · og dunkle som den drift i jord, · 
hvoraf den gr!llnne sommer gror, · imens du gum
ler, fuld af fred · din evighed. · · Hvor du i kl!llve
ren slår rod · bli'r selve somren k0d og blod; · det 
er det lyse sommerland · du tygger med tålmodig 
tand, · dets blomsterhonning vild og s0d, · dets 
aftendug og middagsgl!lld, · indåndet idets gr!llde, · 
bli'r liflig mrelk og fl!llde. · Du gumler sol og som
merluft · og salig regn og blomsterduft · og humle
surren over vang · og fuglesang Axel Juel (63). 
Koen vejrer mod rugens · korte klargr!llnne rafter, 
· lugten og smagen · af solskinsdagen · idens celler 
og safter. · · Koen er enig med mulden, · solen har 
holdt hvad den loved; · badet i bålet · har gr!llnhed 
strålet · ind i det hornede hoved Th~ger Larsen 

(48). 
Bag huse og gårde med haver og hres · står rrekker 
af gumlende k!ller på grres Anders E. Gulddal (64); 
kvierne var r!llde, · i solnedgangen stod de som blus 
· på den gråhvide mark Valdemar Vester (65). En 
t!lljret ko bar sindigt redt · sig tung i saftig kl0ver · -
en cirkelrund, afgnavet plet. · · Den middagstrret
te ko har lagt · sig s!l)vnigt ned og vitter · med halen 
i tålmodig takt · og vrikker !llrets lådne tragt 0. J. 

Riisberg Jensen (66). K!llerne gumler tr!llstesl!llst og 
ryster · de tunge ho'der fri for tusind fluer, · der 
som en sky står op fra !lljengruber · og sretter sig 
igen med d!llsig svirren Cai M. Woel (67); magelige 
k!ller · med lyser!llde patter · ligger ned og rumler · i 
en Guds velsignelse · af fandens m0lkeb0tter Jens 

Lund Andersen (68); k!llerne dovner i grres og kor
net står tynget af krerne Harald Herdal (69).Den 
r!llde ko med snuden våd · af dr!llv om mulen dri-
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ver. · Den reder, hvad den lige åd, · med samme ro 
og iver, · og hvide sommerfugle blidt · ind under 
koen flyver, · som om de drypper mrelkehvidt · fra 
koens tunge yver Alex Garff (70). 
Dybsindig og tung står koen og vender · sit dr0v i 
sin våde mund Johs. V. Kirk (71); på kl!llvermar
ken · gumler en ko · i dyb og enfaldig · oph!lljet ro 
Niels Th. Mortensen (72); koen tygger og tygger · 
som bonden sin skrå Ove Abildgaard (73); nu står 
hun der og vender så langsomt sin skrå, • stort er 
det sagtens ikke, freho'det trenker på; · det vulper i 
vommen af tomhed og vind, · en tåre skrider skrevt 
af den skindmagre kind Jeppe Aakjr.er (74). Natten 
er stille, okserne brummer, · gylper og tygger dr!ll
vet så trregt Knud Lyhne (75); de sortbroget dov
nende k0er, der gumler til middag • på hengemt 
mad Hans M~lbjerg (76). 
Koen hummer rumpen op mod vindens ferske vre
de. · 0, habil bugsering, styrmandsko af 1. grad. · 
Halens tov tar ydmygt sigte ned mod jordens mid
te, · standser lidt i klunkestil. Nu blrendes !lljet ned. 
· · Sindigt lukker koen af for denne verdens 
blrendvrerk. · Det g!llr godt at gå i hi , mens regnen 
pludrer l!lls. · Drempet slår de spr!llde knald mod 
hudens sprendte hylster, · glatter så med fast og 
sirlig hånd de bl!llde hår. · · Dybt fra dyrets indre 
gror en rumlen af tilpashed. · Kl!llver, grres og spred 
lupin stor fernisblank og glor. · Alle digets humle
bier har det rigtig rekelt, · men i koens mave boret 
bjerg af harmoni Viggo J~rgensen (77). 

Blankhomede h!llveder på ravgul tå · går rundt i de 
knortede krer (a) , der vader de kvier i blankeste 
strand,· mens sirligt de l!llfter på halen (b); okser
ne drejer de dugslagne horn, · standser i dr0vet 
med opsprerret !llje (c) Jeppe Aakjr.er (78). Rrekker 
af k!ller, der står med rumperne · mod det våde vejr 
- · de senede rygge er som b!lllgebrydere · imod det 
skyllende uvejr Robert Corydon (79). 
Kvreget br!lller aftenrengstet, · vrelger sig en gunstig 
plet, · synker tungt til bunds i kl!llverhavet Leo 

Estvad (80); kvien gumler i saftig eng - · gnubber 
med t!lljret sin pande, · lregger sig tungt i sin blom
strende seng - · dr!llmmer om piger med spande les 
Tr~st (81). 
Kvreg, der grresser · i skove af lys og skygge · med 
slukte, trolige !lljne · og runde arbejdsrygge Poul la 

Cour (82). K!llerne står bag hegnet i mag · og nap
per af l!llvet og pr!llver dets smag, · mens haleme 
giver det sindige dask · og kager bli' r lagrede klask 
i klask Sigurd Swane (83). Der lokkes lystne dryp 
fra koens tand · ved grressets lugt Th~ger Larsen 

(84); h!llje, saftsprendte grresser, · som kvreget 
skummer af med tungens segl Poul la Cour (85). 
Som rrekker af milde, · bedr!llvede enker · står kl/ler 



i k!il langs vejen. · Sorg mumier i deres sagte muh
lyde. · Skyer sv!ilmmer i deres !iljne. · Verden er en 
stor bedr!ilvelighed. · · En ko slår tungesl!iljfe · om 
en tidselsprekket grrestot · og haler til. · Lyden er 
morderisk. · Ru mod ru, · raspende gru. · Hun 
slipper totten, · gider ingenting. · Hun er ikke i 
st!ildet. · · Hun går hen til hegnet, · langsomt, · 
skvulpende. · Et skib uden hav. · · Hegnet er nået. 
· Hun skuer mod fjerne grrenser. · 0jner ingen 
lyspunkter. · Fordyber sig igen i grressets ophaJing. 
· · Hall!ilj ! · du ko, · tag det ikke så tungt. · L!ilft 
bare ho'det. · Lreg nakken tilbage. · Sådan, ja ... · 
ind mod elhegnet. · · Hovseda! · Se, hvor det 
hjalp. · · Sådan kommer en trist ko · i st!ildet igen. 
· Pr!ilv al huske det, ko les Trf)st (86). 

Kvreg af det kvreg der grresser · på engene ned mod 
fjorden - · der vader ud og drikker · de tunge 
kroppes spejling - · · br!iller med fugtig mule, · 
klagende som b!iljen, · der nordude advarer · skibe 
i tågen Jens Lund Andersen (87). Kvierne strrekker 
sig, vågne og fromme , · damper i solen med lysen
de to , · slynger et br!ill imod morgenens komme 
Kirsten Aakjcer (88); koen, der beder med br!illen, 
· trods nogen kordegn, sin b!iln Sophus Schandorph 

(89). Den gr!ilnne mark, · de r!ilde k!iler · og dette 
br!ill, · dybt melankolske br!ill · i aftenlandet Harald 

Herdal (90) ; langlige br!ill imod aften fra k!ilerne 
Anders Dolleris (91); en ko ... br!iller · mod aften
r!ilden ud · al sin stumme dyrelrengsel. · den står 
med l!ilftet hoved · og store våde !iljne · og lader, 
som den trenker · i kl!ilvermrettet ro Thorkil Barfod 

(92)j. 

Brer nu, hårombundne piger, ud i marken eders 
spande. · T!ilm nu mellem kl!ilverblomster koens 
sprendte mrelkesrek. · Srenk nu, bringedybe tyre, · 
fnysende den lådne pande Ludvig Holstein (93); 
hos duftende ko · gik b!ilnderd!iltre, · vakre, milde, 
· med mrelk på hrenderne Johannes V. Jensen (94)j. 
Spanden fyldtes af de fede · stråler, der klang mod 
bunden · som dybe enkle noder · og steg til en 
luftlet boblende overflade · en fl!ilde, der kunne 
skimmes som frerdig tekst Hans Mf)lbjerg (95). 
H!ilr, aftenklokken ringer · og koens br!ill i luften 
klinger, · mens bondens datter bringer · til hjem
met mrelken , som den gav Carl Ploug (96). 
K!ilernes snuder skinner · våde i hl'lstens lys, · l'!jne
ne f!illger langsomt · manden, der går til bys, · selv 
har han standset gangen · foran den tunge ko, · i 
dens forundrede l'!jne · spejles al h!ilstens ro Hans 

Ahlmann (97). 

Å , sletten, alle tiders åbne slette, · årtusindernes 
kvreg, der langsomt flytter · sig sorgll'!st redende, til 

de er mrette , · fra sted til sted ... · · Hjem, hjem til 
krempestalden skal nu alle · de trinde slettens dyr, 
til båsens lrenke, · jeg hl'!rer sorte tyre brunstigt 
kalde · på kl'!erne, hvis gode mrelk skal skrenke · os 
kraften af det grres, der gror og gror, · det grres, 
hvor over vinden evigt fo'r Kai Hoffmann (98); på 
vejene skubber de sortnede kl'!er hjem, · deres 
blanke l'!jne glider ubevregelige gennem skurnrin
gen Poul la Cour (99). 
Og når en grå og hl'lstlig dag · du åd dit sidste 
tl'ljerslag · og trrekkes til dit vinterbo, ·så står du 
der og tygger tro. · Det er det sunkne sommerland 
· som konen stripper i sin spand; · hun aner kraften 
stige · fra muldens dunkle rige, · hun aner livet gro 
og gro - · Du nrerer og du giver ro, · imens du 
gumler, fuld af fred, · din evighed Axel Juel (63). 
En stille, lukket gård, hvor kl'!er står · og gumler 
trygt i staldens lune em Kai Hoffmann (HJO). 0jne 
som en bundll'!s, fugtig gåde · vender sig imod os, 
og en stum · stilhed gennemtrrengt af ydmyg nåde · 
i den lune kostalds lådne rum. · · Viftende med 
dusket bale gumler · tyve varme dyr i sl'!vnig fred · 
- tyve kreaturers maver rumler · som en eventyrlig 
drl'!m i skred 0. J. Riisberg Jensen (101). 

Kostalden har et eget, livstungt lune · den ml'lg- og 
mrelkelugt, man snuser ind · på stenbrogangen 
mellem ormredt brune · blankslidte stolper, smager 
godt; ens kind · mrerker de store dyrekroppes var
me · med velbehag. · · Alt gl'lr den gamle kostald 
til en skumme! · stump lukket paradis, hvor horn 
og klov · bevreger sig i takt med klask og gummel, · 
som om alverdens liv kun åd og sov Valdemar Rf)r

dam (102). Tungt det rl'!de kvreg sig skubber, · pu
ster langsomt ud og br!iller, · kun med liden ro og 
vilje · det i bås og klaptrre nl'!ler. · Hl'let minder 
sl'!dt og lrenge · om de sommerrige enge Poul la 

Cour (103). 

Stalddl'!ren lukkede vi aldrig · i lune sommernret
ter. · Kl'lernes rasten med bidsler · gjorde stilheden 
stl'lrre. · Intet var så intimt · som varmen fra dyre
kroppene, · når den drev under d!ilrens karm Vigga 

]fJrgensen (104). Kl'lers dunkle rader· står duvende 
med tunge skl'!d, · og skindets ml'!rke flader· får liv 
i lygtens gll'!d. · · Men skjult i m!ilrket spiller · en 
lille klinger violin · af koens moderkilder · om sl'!d 
og frodig vin Kirsten Aakjcer (88). 
Kvreget utålmodigt slår · med kloven, det har vej
ret vår; · med kåde spjret og viltre spark · det higer 
mod den grl'!nne mark Peder R. Mf)ller (105). I 
stalden tamkvreg, husdyr, fredelige. · Men ml'!d 
dem efter sommeren i !ildet. · Med frihedstanker 
gemt i horn så strerke, · at det er herskeren, der 
frygier ml'!det Frank Jceger (106). 
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Det vi har gjort imod okserne · er va:rre end nogen 
kan sige · vi na:gted dem ret til det rige , · hvor 
dyret er menneskets lige. · · Vi r111ved dem lysten 
til livet , · men livet det fik de beholde. · Bega:rene 
gjorde vi kolde · og la:nderne sugende golde. · · 
Jeg bra:nder af skam, når jeg m111der · fra !1ljnenes 
dunkle zirater · (som d!1lende ild fra et krater) · det 
b!1lnlige blik fra kastrater J~rgen Emborg (107). 

K111er får kalve, · men ikke af egen fri vilje · - som 
en hån mod alt levende · parrer de stupide menne
sker dem selv · med flittig brug af en sml1lrekande 
Carl Berg (108). 
Kalve · i engene • ser på hinanden med dr0mme0j
ne. · Det er tid · at sa:tte stolper under bugen. • 
Som trolde dukker de op af tågen · cirkler halen en 
omgang · og sn111fter foragteligt · ad mosekonens 
bryg Viggo J~rgensen (109). Der er kalve, der brl1l
ler, · de har !1ljne du aldrig glemmer, • der er fryd 
og barnlig gråd i de spa:de stemmer Valdemar R~r

dam (110). En ta:nksomt gumlende kalv, · hvis he
te verden er gr!1ln, · na:rmer sig tl1lvende, fl'!lende 
Orla Emmer (111). Hej, t0jret er spra:ngt, og al
verden er stor · for en tyrekalv ude at bisse! • 
Krumspring og volter i hop og galop · og to kild
rende horn på sin isse! · Halen slår krl1lller i kram
pen af fryd , · krumhalsen slingrer og bl'!jer! · For
ben og bagben har hvert sit kompas · i de aller
ustyrligste ll'!jer Harald Bergstedt (112). 

Den sorte tyr, · ensom og stolt , står brummende i 
båsen, · sk0n af tung kraft , glat hårlag for og bag 
Valdemar R~rdam (113). I tl'!jret kaster tyren sig 
og br0ler · som om den havde slugt et tordenvejr 
Otto Gelsted (114). Af gra:sset har en ml'!rk og 
ma:gtig tyr · pludselig rest sig, kun et stykke henne. 
· Brummende sa:nker den sin sva:re nakke, · stam
per den hule engbund så det bumper, · og stanger 
ned, med hornene på skakke, · så gra:st0rv flyver 
h0jt med rod og klumper; · men glemmer ikke et 
sekund at glo · vredt efter dem Valdemar R~rdam 
(115). 
Se, tyren har tusinde lyster, · den st0nner og stam
per og savler, · den br0ler, bega:rer og avier · sig 
afkom med småbitte navler. · · og fylder sin dag 
med sit va:sen · - med s0jler af damp ud af na:sen · 
og lungernes hiven og bla:sen · forfa:gter den retten 
til riget J~rgen Emborg (107). Han ba:re r i na:sen 
forlovelsesring, · for han er jo ka:rest med koen. · 
Det troed den stodder han bildte mig ind, · og jeg 
lod ham blive i troen Jens Thise (116). 
Avleren , elskeren, jordisk og 0r · jog op foran sin 
bringe kolonner af k0er. · · Så avlede, elskede han 
indtil bag ham den halve · verden stod vrimlende 
fuld af kvier og kalve Frank Jceger (117). 
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Yor jord er en skikkelig gammel bos, · den plages 
af bremser, og det er os! · Når den en dag gi'r sig til 
at bejs, · så kommer vi småkrav! ud og rejs' Anton 

Berntsen (118). 

Anton Berntsen, En markedshandel (119), Koen i 
kl0veren (120); Harald Bergstedt, Pouls k0er 
(121); Ej ler Bille, Hereford-k0er (122); Poul la 
Cour, Okserne (123), Koen (124); Anders Dolle
ris, Mens koen gra:sser (125) ; El Forman, Buh 
(126); Otto Gelsted, Hos kvierne (127), Koen 
(128); Anders E. Gulddal , Bonde og stud (129); 
Eline Hoffmann, Drengen og koen (130); Knud 
Holst , Digt til en ko (131), Aftenen for (132); Jo
hannes V. Jensen, Koen på stenbroen (133); 0. J . 
Riisberg Jensen, Kostald (134), Morgenmalkning 
(135); Yiggo Jensen, D0den og Kajus Dar [en fl0j
tyr] (136); Niels Jeppesen, Ude ved k0erne (137); 
Axel Juel , Koen i engen (63); Ole Juul , Notater i 
en kostald (138); Frank Ja:ger, Tyren (139); H. V. 

Kaalund, Spa:dekalven (140); Th0ger Larsen, Ko
en (141); Kaj Munk, Bissevejr (142); Hans Ml1ll
bjerg, K0er på gra:s (143), I kostalden (143), Delf
ter-koen (95); Mads Nielsen, I kostalden (144); 
Mogens Jermiin Nissen, Pra:sentation {145); Fre
drik Nygaard, Malkesang (146); Peter Ommerbo, 
Koen (147); Sigfred Pedersen, Landmandsliv 
(148); Chr. Richardt , Husmandskoen (149); Fre
derik Schaldemose, Oksen og kilden (fabel) (150) ; 
Hans Hartvig Seedorff, Havtyren i Tibirke (151); 
Jens Thise, S0nda awten åpå bakki (52); Jeppe 
Aakja:r, Trines ko {152), Ko og hjort (153), Kom 
mi bette kipkal (154). 
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346 l6f sml. 23f; (137) 347b 4lf; (138) 358 15-27; 
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38; (152) 764i 13-16; (153) 764h 5-11; (154) Saml. 
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K~erne /~res hjem. 

Illustration af Sikker Hansen 

fra »Aaret i Tegninger«, 1950. 
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