
Speedway for hestevogne 
Maratonvogne har givet fjordheste et helt nyt image 

 
Historiske billeder af en sindig fjordhest foran ploven eller den noble kusk med den høje hat 
forsvinder i støvet, når Lemvig Marked og Dyrskue søndag eftermiddag byder på en forrygende 
finale med opvisning af en maratonvogn. Det ligner nemlig en slags speedway for hestevogne. 
 
Med to fjordheste foran vognen vil Jens Høgh fra Stutteri Birken ved Skals præsentere 
sportsdisciplinen, som på én gang har gjort både fjordhesten og køresporten populær blandt unge. 
 
”Konkurrencerne med maratonvogne viser, at fjordhestene er glad ved at præstere, og vi kan 
sagtens klare os fint mod andre hesteracer ved køresportens stævner. I den nye rolle som livsglad 
sportshest er fjordhesten blevet lettere og mere elegant end den traditionelle, tunge plovhest. Og så 
skal der jo fart til i vore dage, for at folk synes, at det er sjovt”, siger Jens Høgh. 
 
Fjordhestens nye image kan han mærke på tilstrømningen af elever til rideskolen på stutteriet med 
udelukkende fjordheste. Mere end 300 elever har deres daglige gang blandt de gule heste. 
 
Man stiger dog ikke uden videre op i den specialbyggede maratonvogn og lader hestene hamre af 
sted. Personen, der står på bagsmækken, for at styre vognens balance, skal således være mindst 14 
år – og være lynhurtig til at opfatte, når kusk og heste drejer.  
 
”Følger han ikke med vognen rundt, vælter den på et halvt sekund, så samarbejdet mellem os to er 
meget vigtigt, når man kører maratonvogn”, siger Jens Høgh. 
 
Tempokørslen mellem kegler er kun en del af konkurrencen med maratonvogne, som typisk 
strækker sig over 12-18 kilometer lange ruter. Der er stræk med udholdenhedskørsel og skridtgang 
samt indlagte pauser.  
 
Kun i særlige forhindringsområder kommer stopuret frem for at måle, hvor hurtigt hestene kan 
trække den lette vogn gennem forskellige forhindringer. De bedste klarer opgaverne på lidt over et 
halvt minut.  
 

Hesteleg 

En anden imponerende måde at omgås heste viser Bettina Mørch Holm fra Spøttrup tidligere på 
dagen, når hun giver opvisning i kunsten at få hesten til at lystre simple kommandoer i stedet for at 
bruge tvang med seletøjet. 
 
Hun har sit eget firma, Hesteleg.dk, og underviser i at gøre hestelivet til en leg for både rytter og 
hest. Bettina Mørch Holm har en stand på flyvepladsen og kan derfor træffes både lørdag og 
søndag. 
 
 

 

 

 

 



 
Jens Høgh i aktion med to fjordheste foran maratonvognen. Makkeren på bagsmækken sørger for at 

vognen ikke vælter. 

  
 
 
      


