
Jeg fikk nemlig, for mer enn 10 år si-
den, anledningen og gleden av å prø-
ve å brøyte med hest. Det ble den gan-
gen brukt en restaurert ”Teien” snø-
plog. Teienplogen er teknisk sett avan-
sert. Den er en stor spissplog, som har 
vinger til å stille ut, slik at den legger ut 
kanten. Den har også en styrbar slede 
under. Dette var en spennende og flott 
opplevelse som siden har fristet til 
gjentagelse.

 Her nede i Vestfold, hvor jeg bor, har 
vi ikke hatt så snørike vintre hvert år. 
Så mulighetene for å brøyte med hest 
har vært minimale. Dette handler jo 
også om at man i en travel hverdag 
prioriterer å bruke traktor til brøyting 
for å komme ut og inn gårdsveien.

I fjor vinter fikk jeg tak i en annen 
snøplog. En snøplog som i prinsippet 
ser ut som de brøyteskjærene som 
brukes på lastebiler. Tidligere eier for-
talte, at denne snøplogen gikk rett 
fram. Han hadde såvidt prøvd den 
etter bilen. Jeg tvilte noe på dette 
utsagnet, da det kun er et skjær skrådd 
til høyre med to meier, og plogen ikke 
veier mer enn ca. 100 kg. Snøplogen 
var i relativt god stand, og det var bare 
litt sveising som måtte til for å få den 
kjørbar.

 En helg i januar kom snøen! Søndag 
formiddag tenkte jeg at skal jeg få 
prøvd denne plogen må det bli nå. 
Som tenkt, så gjort! Den eldste søn-
nen; Kai Jack på 24 år, kom for å hjelpe 
til. Jeg gjorde i stand plogen, mens 
han hentet og gjorde i stand hestene. 
Etter ca. 1 time var alt klart og hestene 
ble spent for, og vi var klare til å prøve. 
Vi følte en viss spenning hvordan dette 
kom til å fungere. Vi styrte ut på jordet 
og satte i gang. Dette fungerte over all 
forventning. I begynnelsen var det litt 
vanskelig å kjøre rett, men her, som på 
mange andre områder, gjelder nok 

ordtaket om at øvelse gjør mester! 
Vi kjørte 40 omganger med full 

bredde hver gang. Til orientering var 
det ca. 30 cm snø denne sønda-
gen. Resultatet ble så bra. Vi var så 
fornøyde, og det var veldig moro å se 
at dette fungerte så godt. Endelig had-
de jeg fått oppleve å brøyte med hest 

igjen. Far og sønn var enige om at det-
te var noe de ville gjøre igjen når an-
ledningen kommer! 
NB! Til orientering var snøen borte igjen 
på mandag, og siden har vi ikke sett den! 

Med vinterlig hilsen, Arild Tohn, 
Ramnes, 4. februar 2008

Snøbrøyting 
med hest 
 

Jeg har gjort meg mange tanker om det å brøyte med hest.
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