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Caruzo och Maria drar fram ris till en rustbädd. Fotograf: L G Hansson.
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I detta nummer!

I skrivande stund har den riktiga vårvärmen anlänt, ja nästan sommarvärme faktiskt. Jag, och
säkert även ni, har längtat till sol och värme. Det
är ju ändå något visst med våra årstider, var och
en har sin charm men våren tycker jag är
speciell. Naturen vaknar och visar sig från sin
allra vackraste sida. Nytt liv i skog och mark och
även i oss människor och djur, vi får nya krafter, mer ljus och mer energi för att orka utföra
nya uppgifter. Det känns lite som om man skulle
vilja ha en burk och stoppa i solen, värmen och
känslan och snabbt skruva på locket, för att
sedan i november kunna starta att pytsa ut lite i
taget tills våren kommer igen.
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Det finns ju alltid två sidor av det mesta. Sol och
värme i all ära men om inte alla nära och kära
mår bra så känns det inte helt ok. Min ponny
är halt. Ve och fasa, precis samma känsla som
om ungarna inte varit friska. Smärtstillande och
olika tillskott i några dagar, veterinärbesök i övermorgon och en liten sjukhage. Det sistnämnda är
ytterst förnärmande om du frågar honom. Att ta
korta promenader utan att få trava och
galoppera är i det närmaste pinsamt.
Våren och hormonerna strömmar runt i min
lilla hingst och det är nog lika jobbigt för honom
som för mig, kanske värst för honom.
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Vi hoppas på goda diagnoser och prognoser och
önskar er alla en härlig försommar!
Redaktör
Laila Berglund & Simba the Winner
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Ordförande har ordet
Våren började smyga sig på för en
månad sedan men så blev det lite snö
och kallt igen så nu i början på maj
är det någon plusgrad på morgnarna med påföljd att våren drog i handbromsen. Men den kommer, var så
säker.
Tänkte inte tjata om svårigheterna
med pandemins framfart men idag
har jag fått min första spruta så det
känns som om det finns möjligheter
att komma igång inom en rimlig
framtid. Hästarna, fick trots dålig
tillväxt, flytta till en sommarhage
häromdagen så nu har jag dem utanför fönstret i arbetsrummet och det är
mysigt att se dem interagera med varandra och se katterna smyga sig på
dem när dom ligger och sover.
Efter en olycka där jag lyckades med
konststycket att köra på mig själv
är jag sjukskriven och oförmögen
att göra så mycket på några månader. Det gör så att mina uppdrag med
hästarna har fått lejas bort till andra eller flyttas på framtiden, verksamheten på Sollentuna kommun
med hästarna fortgår dock som vanligt med hjälp av en anställd ”vikarie”
som på rekordtid skaffade hästtransport, BE körkort och en rejäl dragbil
så allting föll på plats precis i rätt tid.

formera och förklara på ett pedagogiskt vis men ibland träffar man ju
på folk som tycker man håller hästen
som slav mot sin vilja och tvingar den
att utföra sysslor för mitt höga nöjes
skull. Jag har träffat ett fåtal som det
inte går att föra ett vettig resonemang med, utan man klassas som
djurplågare och borde avrättas. För
att återkomma till artikeln från England och staden Godalming sydväst
om London, så är det just det som har
drabbat en av dom få skepparna av

hästdragna kanalbåtar. Efter flera år
av verbala påhopp har det i samband
med pandemin blivit mycket värre.
Stigarna som används längs kanalerna har en gång i tiden skapats just
för hästar som drar fraktbåtar, men
sedan frakttrafik flyttats till lastbilar har det blivit förbud för nöjesridning med hästar på stigarna och folk
ser inte skillnad på arbetande hästar
och nöjesridning med slutsats att alla
hästar ska bort från stigarna. Det har
till och med gått så långt att en cyklist
försökte putta bort hästen från stigen vilket inte fungerade, men bara
tanken! Ägarna har av denna anledning inte kunnat utföra jobbet på ett
säkert sätt och således lagt ner verksamheten. Så nu finns det bara tre
hästdragna kanalföretag kvar i England och vill du vara med om en
oförglömlig resa, att tyst glida fram
genom landskapet, får du nog passa
på för snart är det för sent.

Hälsningar Tom Meurling

Jag läste en artikel om kanalbåtar i
England som tyvärr ser en tynande
tillvaro. Vi har ju under många år fått
frågan, om hästen tycker det är roligt
att arbeta, hur mycket orkar hästen
osv. Allt har man kunnat och inFoto: Mark Passmore

Medlemskap
Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för
föreningen Sveriges Hästkörare, som kommer ut med
4 nummer om året.
Medlemsavgiften är 390 kr/huvudmedlem +20kr/
familjemedlem och betalas årligen.
Medlem blir du enklast genom att gå in på
www.hastkorare.se, klicka vidare till “medlemskap”
och fyll i formuläret. Därefter kommer en faktura på
medlemsavgiften. Har du inte tillgång till internet erlägger du avgift på nedanstående bankgiro med namn
och adress tydligt textat, även namn och födelseår på
ev. familjemedlemmar.
När avgiften är erlagd kommer en bekräftelse på
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medlemsskapet samt
informationsmaterial om
föreningen.
Därefter får du Moderna Hästkrafter hem i brevlådan
fyra gånger per år, så länge du är medlem!
Bg 5727-1975
OBS! Om du bor utanför Sverige betalar du
genom att använda vårt IBAN-nummer.
Swift/bic: SWEDSESS
IBAN nr: SE 2880000823961532061098
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FÖR ETT LIVSKRAFTIGT
SVENSKT LANTBRUK
Visste du att KRAFFT är en del av Lantmännen och ägs av 20.000 svenska bönder?
Här odlar vi med ett lånsiktigt kvalitetsfokus, med hållbara odlingsmetoder och
har full kontroll på råvarans väg från råvarornas ursprung till förädling och
färdigt foder.
Våra produkter är noga utvecklade med kärlek till hästen, baserat på gedigen kunskap
och aktuell forskning. Det innebär till exempel att produkterna är speciellt anpassade
för hästens matsmältningssystem och att vi bara använder råvaror som har stöd
i forskning på just häst.
Så välj KRAFFT, för din häst och för ett livskraftigt lantbruk i Sverige.
Läs mer på krafft.nu
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Arbetshästen
i media

Ett oroligt ögonblick
- när hästarna löste problemet

Text: Tom Meurling

Förra sommaren fick jag och hästarna uppdraget att
fungera som statister i en film som skulle utspela sig under 30-40 talet inne i Stockholm. Filmen handlar om den
så kallade Haijbyaffären och det var en kyrka i de centrala kvarteren som maskerades till en nattklubb.
Jag skulle bara skramla förbi genom en eller ett par scener med en gammal lastvagn
eller som om det var öl som kördes. Jag
hade två hästar med för ev skulle det vara
flera scener så det skulle bli realistiskt. Jag
körde dit dagen innan för att ställa av vagnen och passade på att rekognosera för
uppdraget, inga som helst konstigheter.
Dagen efter kom jag i god tid och fick en
uppställningsplats där jag kunde följa allt
som hände under inspelningen vilket var
kul för ibland hamnar man en bit bort
och får då ingen riktig koll på vad som
händer.
Helt plötsligt dyker polisens piketbilar
upp och börjar gå runt och kolla av vad
som händer! Jag blir fundersam och pratar med dem och då visar det sig att någon organisation har begärt att få demonstrera mot Kuwaits ambassad som ligger
mitt emot den så kallade nattklubben.
Polisen har nekat tillstånd då produk-
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tionsbolaget redan har begärt
tillstånd att vara på platsen. Men
så runt ett hörn kommer några
typer utrustade med mask och
megafon och börjar dividera
med polisen. Jag kände direkt
att köra runt med en gammal
lastkärra med järnhjul bland
folk och veteranbilar är nog pirrigt jag behöver ingen som står
och skriker i en megafon bakom ryggen.
Jag pratade ytterligare en gång med polisen som sa att det var NOG lugnt, dom
var inte så många demonstranter, men för
mig räckte det inte. Jag pratade även med
produktionsbolaget och framförde min
oro!
Så småningom när det drog ihop sig för
tagning går jag och pratar demonstranterna och berättar om hur hästar kan reagera och konsekvenserna av en skentur
längs Drottninggatan med häst och vagn

och till min glädje förstår dom läget, det
är inte inspelningen dom vill störa utan
en helt annan sak, så dom lovar att inte
ropa något, kommer bort och klappar lite
på hästarna, går hem och allt blir frid och
fröjd!
Man får googla på Haijbyaffären och läsa
mer.
Filmen kommer på SVT framåt jul om
någon vill se en glimt.
Tom Meurling
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Förändring i redaktionsgruppen

Avslut.
Efter några år i redaktionen för Moderna Hästkrafter är det nu dags för någon annan att ta över
efter mig. Det har varit givande och roliga år. När
jag började, jobbade Per Madestam som redaktör
och efter honom kom Maria Lindberg.
Under rubriken ¨På Kuskbocken¨ har jag haft den
stora förmånen att träffa och intervjua mycket duktigt hästfolk i vårt avlånga land.
Hälsningar
Åsa Friman

Tack Åsa för ett fint samarbete
genom åren! Vi önskar dig en
skön “redaktions-pension” och
lycka till i annat du tar dig för!

Passa på!
Ett fåtal platser kvar på
sommarkursen i hästkörning
8e - 11e juli i Hjo.
Mer info www.hastkorare.se
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Gästhantverkarprojekt del 2:

Gräsklippare
Text: Siri Berg
Här kommer del två av mitt gästhantverkarprojekt. Läs om pallyften
i tidigare nummer och grusharven i kommande nummer av MH.

Foto: Gunnebo slott och trädgårdar. Kusk: Siri Berg

BEHOVSANALYS
På Gunnebo slott och trädgårdar ska
besökare kunna njuta av miljön utan
att bli störda av motorer. Anläggningen ska dessutom skötas med tidstypiska metoder samt ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Gräsklippning
sker dels med handdriven gräsklippare,
dels genom att slå med lie. Den större
gräsytan, den ca 3000 kvm stora midsommarängen, klipps med åkgräsklippare. Klippningen sker torra morgnar för
att störa så få besökare som möjligt.
Hästdragen cylindergräsklippare har funnits i världen sedan slutet av 1800-talet
(Seiler, muntligen 2020) och idag finns
det i Sverige flera kommuner, bostads-
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bolag och liknande som anlitar hästkörare till att utföra uppdraget. Det är tyst,
ekologiskt och ger besökarna en upplevelse. Metoden är lättsam och tidseffektiv och hästen är i en miljö där den syns.
Istället för begränsningen att bara kunna klippa torra morgnar, som med åkgräsklippare, får klippning med cylinderklippare gärna ske dagtid när många
besökare är på plats.
För klippning på Gunnebo slott och
trädgårdar, där klippytan är liten och
klippningen enkelt går att anpassa till
tidpunkter då gräset är torrt, är det tillräckligt med en mindre variant av aggregat. För att få en bra klippbredd kan ag-

gregaten placeras snett bakom respektive
framför varandra. Aggregatens hjul sitter på utsidan om själva knivarna och en
förskjutning krävs för att inte få strängar
med oklippt gräs där hjulen går (se bild).
För att tillgodose behovet av tidstypiska och ekologiska metoder utan störande
ljud beslutades att låta åkgräsklipparen
ersättas av en hästdragen cylindergräsklippare.
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REDSKAPETS UTFORMNING
Hästdragna gräsklippare finns i olika
storlekar och utformning. De finns att
importera från USA där amishfolket tagit
fram bra produkter. I Sverige har det nytillverkats ett mindre antal, utbud och efterfrågan på begagnatmarknaden finns till
viss del.
A Blombergs naturnära skogsentreprenad har stora gräsklippningsuppdrag och
använder sig av robusta klippare som,
vid heldagsklippning, kräver två hästar.
Deras gräsklippare har tre aggregat som
klipper ca 80 cm var och med lite överlapp, för att inte få mistor, blir klippbredden ca 220 cm. Varje aggregat väger ca 50
kg och klipparna fungerar bra även när
gräset är blött. Den ena av A Blombergs
Naturnära Skogsentreprenads klippare är
försedd med elektriska kolvar som drivs
av ett litet bilbatteri. Kolvarna kan, med
några tryck på en panel, lyfta och sänka
klippaggregaten samt slå på och av driv-

ningen (Blomberg, e-post 2020).
På Gunnebo slott och trädgårdar är klippytan liten och det finns goda möjligheter att endast klippa när gräset är
torrt. Därför är de mer vanliga amishaggregaten fullt tillräckliga. Det krävs inte
heller någon elektronik vilket är fördelaktigt med avseende på ekonomisk och
ekologisk hållbarhet.
En häst klarar av att dra tre amishaggregat vilket ger en klippbredd på cirka 180
cm. Alternativet med fem aggregat och
två hästar ger en klippbredd på 290 cm
vilket är onödigt stort i förhållande till
ytans storlek. Dessutom finns en fördel i
att slippa använda två hästar samtidigt,
ifall den ena skulle vara skadad eller sjuk.
Det finns olika varianter av konstruktioner som klippaggregaten sitter fast i,
med eller utan plats för att stå eller sitta.
När sittmöjlighet önskas brukar aggre-

gaten finnas under plattan där sitsen är
placerad.
Eftersom klippytan på midsommarängen
är relativt liten valdes en enkel konstruktion utan vagn att sitta på. Istället utformades en stomme med skaklar, krok för
svängel samt fästen för de tre aggregaten.
De yttre aggregaten fästs på en varsin
arm så att de är placerade snett bakom
det främre aggregatet. Armarna är rörliga
i sidled för att kunna följa det främre aggregatet på ett bra sätt i svängarna.
Stommen kräver inga egna hjul eftersom att varje aggregat har två hjul. För
att kunna transportera redskapet till och
från gräsmattan vänds aggregaten så att
vart och ett av dem rullas baklänges, då
snurrar inte knivarna.

ANVÄNDNING AV REDSKAPET
Vid användning av redskapet upptäcktes
att klippaggregaten var placerade lagom
mycket omlott. Hade de gått för lite omlott hade de lämnat oklippt gräs efter sig i
svängarna och hade de placerats för mycket omlott om varandra hade klippbredden blivit onödigt liten. Redskapet var
enkelt att manövrera och snäva svängar
var möjliga, gräsklipparen var lättstartad.
Det fanns gott om utrymme mellan skaklarna och det var lätt att få en bra draglinje. Gräsklipparen hade vid behov kunnat
köras av en större häst under en hel dag
så länge hästen hade varit i god kondition
och fått pauser när den behövde samt tillräckligt med foder och vatten.
Foto: Siri Berg

Gräsklipparen testades att köras när gräset var blött och långt. Resultatet var
förvånansvärt bra och tillräckligt med avseende på midsommarängens krav på
kvalitet. Arbetet tog lite extra tid eftersom att gräs fastnade då och då så att
knivarna inte kunde rotera. För att få
bort gräset var ekipaget tvunget att stanna och knivarna roteras bakåt något
genom att kusken tryckte på dem med
exempelvis en pinne.
Transporten till och från midsommarängen skedde på grusväg och för att slippa att aggregaten var aktiva den sträckan
vändes de bak och fram. Hjulen snurrade
då baklänges, som vid normal backning,

och knivarna var stilla. Det var en enkel
lösning som fungerade bra på transportsträckor. När ekipaget var framme vid
klippytan var kusken tvungen att spänna
ifrån hästen för att kunna vända på aggregaten på ett säkert sätt. Om hästen var
förspänd kunde redskapet, och därmed
även knivarna, röra sig.
Ett hinder med hästdriven gräsklippare
kan vara att kusken måste hitta tid till ytterligare en syssla under sommarhalvåret
då det generellt finns som mest att göra
samt att det enbart är utbildad kusk som
kan utföra jobbet. Gräsklippning med åkklippare kan utföras av olika personal
men om åkklipparen ska uteslutas helt får

gräsklippningen ett uppehåll när kusken
och hästarna har semester.
Inga andra användningsområden för
gräsklipparen upptäcktes.
Förutom midsommarängen finns två
mindre ytor intill denna vilka klipptes med hästdragen gräsklippare. I övrigt
finns inte mycket gräsmatta på Gunnebo
slott och trädgårdar och de som finns var
svårtillgängliga, små, känsliga eller gräsmattor som inte fick ha spår efter häst.
Vid klippning av midsommarängen
syntes normalt inga spår efter hästens
hovtramp, märken kunde uppstå om
gräsmattan var blöt.
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Gräsklippningen utfördes under torra
sommardagar med många besökare och
upplevdes publikvänlig. En anledning till
att det var publikvänligt var att arbetet
utfördes på midsommarängen där det var
synligt och många människor gick förbi.
Det var tydligt att gräsklippningen med
häst uppskattades av allmänheten, många besökare kom fram och visade intresse. Eftersom att hästen behövde pausa

emellanåt blev det naturliga avbrott från
arbetet då besökare kunde klappa och
ställa frågor. Klippningen var en mycket passande arbetsuppgift som var publik, miljövänlig, rationell och tyst. Med
ett inköpspris på ca 13 000 kr och låga
underhållskostnader var det dessutom en
förhållandevis låg kostnad. För underhåll
hade i princip endast slipning av knivarna krävts vilket kunde göras av person-

al på Gunnebo slott och trädgårdar eller
ordnas externt för ca 600 kr per aggregat.
Gräsklippningen med häst visade sig vara
hållbar såväl socialt som ekologiskt och
kulturellt. Det finns studier som visar
även på ekonomisk hållbarhet (Pettersson 2011) vilket borde kunna uppnås
även på Gunnebo slott och trädgårdar.

VIDAREUTVECKLING
För att slippa att spänna
ifrån hästen och
vända på aggregaten vid
växling mellan
transport- och arbetsläge kan gräsklippningskonstruktionen förses
med hjul. Tre hjul skulle
kunna monteras på
konstruktionen på ett
sätt som gör det möjligt
att höja och sänka
aggregaten så att de
endast är i marken vid
arbete.

Foto: Siri Berg

GRÄSKLIPPARE - REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Rekommendationer för gräsklippning med häst
- Tjänsten rekommenderas att köpas in där det finns gräsytor och social, ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet
värderas
- Gräsklippning med häst bör utföras på alla anläggningar
där arbetshästar och gräsytor finns
- Gräsklipparens utformning bör anpassas efter förutsättningarna, så som antal hästar, hästarnas kapacitet, gräsytornas
storlek och tillgänglig tid. Klipparen som utformades genom
gästhantverkarprojektet är lämplig för körning av en större
häst där gräsytorna är mindre än en hektar.
- Exempel på anläggningar lämpliga för gräsklippning
med häst är parker, trädgårdar, tätortsnära gräsytor, inom
bostadsbolag och andra synliga gräsytor.
Foto: Gunnebo slott och trädgårdar. Kusk: Siri Berg

Källor
Blomberg, Anneli; A Blombergs Naturnära Skogsentreprenad. 2020. E-post 27 februari.
Pettersson, E. (2011). Användning av arbetshästar i kommuners grönyteskötsel – med avseende på miljö, ekonomi och brukarvärden. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: https://stud.epsilon.slu.se/3328/
Seiler, Joakim; Gunnebo slott och trädgårdar. 2020. Muntligt 28 januari.
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STALLTIPSET
Har du något tips du vill dela med dig av i kommande nummer? Skicka in till redaktionen!

Uppdaterat grimskaft
Med en ställbar ögla på det
lite längre grimskaftet kan
man använda det som både
grimskaft och halsrem.
Praktiskt i samband med
att hästen är uppbunden då
grimman ska av och huvudlaget på.
Sedan brukar jag låta grimskaftet hänga med utifall
jag skulle behöva spänna
ifrån och binda upp dem
tillfälligt. Då uppkringlat på
lokträt.
Lycka till!
/ Tom

Ny bok om klimatet på gång
- tar bland annat upp
hästhållningens miljöpåverkan
En stor del av allt utsläpp som påverkar klimatet kommer från jordbrukssektorn och här
har ofta korna hamnat i skottgluggen, men enligt journalisten och tidigare SVT-medarbetaren Arne Müller står också hästnäringen för
en betydande del av utsläppen. I sin bok ”Klimat – På jakt efter den hållbara maten” har
han gjort beräkningar baserade på två undersökningar och konstaterar att utsläppen ligger
på över 500 000 ton koldioxid per år. Och det
påstås vara mer än inrikesflyget, personligen
kan man hoppas att det är så under pandemin
men när samhället öppnar upp kommer flyget
ta fart igen.

ingssällskapet i Halland gjort och det var där
man såg att travstallen var de som släppte ut
mest. Om du vill läsa dessa rapporter finns
dom på föreningens hemsida! Turridning och
ridskolor låg bättre till. Hur brukshästverksamheten ligger till framgår inte men jag skulle
tro att dom flesta i vår verksamhet tar sitt eget
foder hemma på gården, sprider sitt gödsel på
egen mark och vill egentligen inte köra runt
med sina hästar mer än absolut nödvändigt.
Att det tävlas i några brukstävlingar är försumbart jämfört med travets 75000 hästar och 900
tävlingsdagar per år. Boken släpps i slutet av
maj.

BOKTIPS!

De undersökningar som gjorts visar att foder
och transporter är de stora källorna till utsläpp
och speciellt när det gäller hästar som används
i tävlingsverksamhet. Med andra ord har travsporten pekats ut. Det finns ett stort antal hästar
i landet och det är en uppåtgående trend och
en tanke är att man kanske måste begränsa
antalet hästar menar författaren till boken.
Undersökningarna som boken baserar sig på
är en som LRF gjorde och en som Hushålln-
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Sedan hösten -20 så bedrivs ett transnationellt LEADER projekt mellan olika
parter , som vi kallar “Innovation in
small-scale agriculture and gardening” (Innovation inom småskaligt jordbruk och
trädgårdsskötsel). Tanken är att sondera
vad det finns för redskapsbehov för häst,
eller andra dragdjur, inom området, som
gynnar det regenerativa och hållbara jordbruket. Alltid med dragdjurets välbefinnande i focus.
Initiativtagare är SCHAFF MAT PÄERD, och NGO från
Luxenburg
Huvudpartner, här i Sverige, är Hälde Hästkraft och
Leader Lag PH (Perstorp- Hässleholm) med mig Sigvard
Gustavsson som projektledare från vår sida.
Starten har gått trögt pga av de restriktioner vi levt och
lever med. Det var planerat besök från Luxenburg och
att några från Sverige skulle varit i Luxenburg för att
få insyn i varandras förutsättningar. Men det har inte
kunnat genomföras.
Vi har haft några digitala möten via Zoom och försökt få
projektet framåt på det viset.
Det som vi konkret har gjort är att vi startat en hemsida
där vi skall försöka dela information, framför allt mellan oss som är aktiva i projektet men även för er andra
som är intresserade av vad som händer. Så titta gärna
in på hemsidan som administreras av Jeanette Junge på
Leader Lag PH. www.drafthorses.eu
Vi har deltagit på en digital mässa den 8-9 maj, DRAFT
ANIMALS IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE. Till
det gjorde vi en presentation som innehåller korta filmklipp från många olika arbetsmoment bla från Sverige med snöplogning, griplastarkörning mm, samtidigt
som det berättas om projektet och dess syfte. Presentationen finns på hemsidan som jag nämnde ovan. Det
går också fortfarande att se den och andra föreläsningar från mässan via en offentlig facebookgrupp. Sök på
mässans namn (Draft Animals in the Past, Present and
Future).
Det finns även andra deltagare i projektet från lite andra vinklar. Wiebren Boonstra är forskare vid Uppsa-
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la Universitet, som driver ett projekt som väl överlappar
Tänker mig att försöka hålla er informerade efterhand tex
med vårt. Där fokuset ligger på potentialen för arbetvia denna tidning.
shästen i en cirkulärt och hållbart jordbruk.
Har ni uppslag ideer så är ni välkomna att kontakta mig!
0708-250278, sigvard@haldehastkraft.se
Jag hoppas detta blir ett projekt som vi får ut något av som
gynnar vår verksamhet och redskapsutvecklingen.
På återhörande. Sigvard Gustavsson Hälde Hästkraft

En av delarna i projektet är att kunna använda ett CAD program för att designa redskap
och enkelt kunna skicka mellan tex Lycée Technique d’Ettelbruck och LyckeGård Group AB

EFTERLYSNING!
Har du någon keps med
föreningens gamla
logotype på?

ÄLGARÅS VAGNMUSEUM
UTANFÖR TÖREBODA

Ring Jan Erik Wilhelmsson
på telefon 0701576249 om
du kan tänka dig bli av med
den.

En resa i tiden för hästdragna fordon,
som vagnar, slädar och redskap m.m.
Kontakta Lasse Hellsten för en visning
070-257 74 99 • hellstenlasse@gmail.com
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På

Kuskbocken

1. Hur kom du först i kontakt med
Föreningen Sveriges Hästkörare?
Det måste väl ha varit i samband med något seminarium för många år sedan, på den
tiden var Martin engagerad i föreningen (då Skogshästen) och drog med mig till
Rättvik tror jag det var första gången, men minns inte vilket år det kan ha varit?
2. Vad har du/ni för hästar
och vad kör du/ni?
Vi har ett gäng Nordsvenska brukshästar. Vi föder upp nordsvenskar och
har för närvarande fyra dräktiga ston
som är på gång att ska föla, tidigare i
vår lyckades vi få hingsten Beryll 2123
godkänd för avel och så har vi två valacker och några unghästar i olika åldrar.
Vi försöker använda hästarna till så
mycket som möjligt i både jordbruk
och skogsbruk, tyvärr räcker inte alltid
tiden till, speciellt vid höskörd så då
brukar traktorn få hjälpa till annars
försöker vi göra så mycket som möjligt
med hjälp av hästarna.
Jag gillar egentligen all slags körning
och det blir en hel del motions och
nöjeskörning också, tidigare var jag
inne på tävling i bruks och skogskörning men de senaste åren har jag mer
halkat in och testat sportkörning vilket
verkligen gett mig mersmak!
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med

Ida Eriksson

Ida Eriksson är 31år och bor på gården
Sjols i Åsen utanför Edsbyn tillsammans med sambon Martin Ståhlklo,
en hund riesenschnauzern Dunder, två
katter och alla hästarna såklart.
Hon har precis tagit examen från
Lerums hovslagarutbildning och arbetar nu dagtid som hovslagare liksom Martin också gör, när de inte skor
hästar driver de gården Sjols Nordsvenska Brukshästar tillsammans.
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3. När och var blev du först
”hästbiten”?

4. Vad är som driver dig/er att
använda hästen?

Jag har varit hästtokig så länge jag kan
minnas, jag tror att jag föddes sån…
mina föräldrar har dock aldrig varit hästintresserad och min mor är den
mest hästrädda person jag träffat så jag
vet inte vart jag har fått det ifrån. Men
jag är uppväxt granne med Sture ”Torparn” Brorson i Homna utanför Edsbyn och från att jag var ungefär nio
år fick jag lov att ”hjälpa” honom med
hästarna. När jag var 14 år köpte jag
min första egna häst, en liten arab.

Jag tycker att det är väldigt utvecklande att
syssla med hästar, man lär sig saker hela
tiden. Hästen är som världens bästa instruktör, man får feedback på allt man gör

hela tiden. Att kombinera ”att syssla med
hästar” med att faktiskt göra nytta gör att
jag känner mig väldigt tillfredsställd.

5. Vilken är din/er
favoritkörning och varför?
Jag tycker att det är fantastiskt roligt och givande att köra in och utbilda unghästar det är min absoluta favorit syssla.
Men om jag ska välja ut någon specifik
bruksuppgift blir det nog svårare, det
är så mycket som är roligt, virkeskörning i skogen på vinterföre sitter ju aldrig fel men att stränga hö är nog kanske ändå det bästa, det blir snabbt
tydligt resultat och det är dessutom
alltid fint väder, det är så att jag kan
känna den fantastiska doften av nyslaget hö tillsammans med svettvarma
hästar bara av tanken<3

6. Vad har du stående
längst fram i ditt
vagnslider och vad
använde du det till?
Vi har en sexhjulig SJM vagn med
flak och kuskbock på som alltid står
framme, just nu sitter det ett skakelrede för parhästar på, den används
främst för motion/träning, för tillfället håller vi på att trimma ihop ett
nytt par inför jordbrukssäsongen.
7. Berätta något speciellt
häst- eller körminne du/ni
varit med om.
Ett speciellt minne är från 2005 när jag kör min första forbonderesa till Skästra marknad utanför Järvsö. Jag var då 14 år och
lånade en av Sture ”Torparn” Brorssons nordsvenskar Zkandal
e, Trakt 1898, som jag tränade inför och körde den knappt 10
mil långa resan med. Det är svårt att beskriva men man kommer sin häst väldigt nära på dessa resor, det är en utmaning att
träna inför resan och sedan är själva resan ett slutprov på om

man har lyckats. Det är en väldigt fin känsla när man känner
att hästen är väl förberedd och det bygger ett väldigt fint förtroende mellan kusk och häst när hästen också känner tillit till att
kusken aldrig förväntar sig eller kräver något som den inte är
tillräckligt förberedd för.
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8. Har du/ni något råd till alla
som håller på/vill hålla på med
hästkörning?
Jag ställer mig också i ledet och säger att ta
hjälp av någon erfaren person som kan utbilda dig och skaffa sedan en äldre bra läromästare som första körhäst.
Att umgås mycket med hästar överlag för att
lära sig deras kroppsspråk anser jag vara väldigt avgörande för att bli en bra kusk. ”Gör
det noggrant och ordentligt eller inte alls”,
är också ett gott råd som passar bra när det
gäller det mesta inom körningen tycker jag.
Har man till exempel inte tillräckligt med tid,
kunskap eller rätt utrustning är det bättre att
låta bli!
9. Har du något ämne du skulle
vilja ta upp på ett framtida Hästkörarseminarium eller i Moderna
Hästkrafter?
Jag tycker det är intressant med arbetshästens
historia i Sverige, hur hästen har byggt landet och hur betydelsefull den har varit för vårt
lands välfärd. Jag tycker att vi bör ta tillvara
på och sprida den enorma kunskap om både
hästen som arbetsredskap och om arbetstekniker mm. som ”hästkarlarna” hade förr, innan
den generationen och kunskapen med dem
försvinner och det blir försent.
10. Vem vill du/ni se på Kuskbocken i
nästa Moderna Hästkrafter?
Elisabeth Gunnman, Alsen

Tack Ida för ditt bidrag till
tidningen och välkommen
Elisabeth till nästa
nummer! /Redaktionen
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Insändare

Hembesök hos Ann
Text: Helena Ericson

A

nn Persson, en kvinna som bör
jade med hästkörning i 50 års
åldern och som brinner för ardenners mångsidighet, framförallt i
körning. Ann har egen uppfödning av
ardenner, där fölen hanteras i tidig
ålder, vilket senare underlättar kommande körutbildning.

sig mamma eller kompis till och från stallet. Vi pratade en del om rädslor och att vi
alla har någon rädsla när det kommer till
körning med häst. För Anns del, fann hon
en läromästare i ardennern Heidi som gav
henne självförtroende nog att bland annat våga köra i trafiken. Heidi är dessutom
mamma till Hera och Hedvig.

S

A

öndagen den 21/3 stundade ett besök
hos Ann Persson i Rickarums skogar.
Efter en bilfärd genom det skånska landskapet dök en skylt upp med texten ”Hästkörare”. Färden fortsatte sedan på en ringlande skogsväg i ett område med tät granskog.
Efter några hundra meters färd öppnades
landskapet upp med beteshagar på båda
sidor om vägen.
Solen spred värme denna dag och man
möttes av en leende Ann och hennes hund
Sigrid, som gärna slickade på händerna
som hälsning. Väl på plats presenterade
vi oss, samt berättade lite om oss själva.
Därefter tog Ann vid och berättade om hur
hennes körintresse en gång började.
Ann har en gård på 8 hektar med betesmarker i varierad terräng till sina fyra ardennerhästar Hera, Fanny, Herta och
Hedvig. Hera och Fanny köpte Ann som
sexmånadersföl som hon därefter lärt sig
köra in. Ann brinner för just ardennern
för dess psyke och sitt sätt att vara utan
att egentligen ha någon bakgrund i ardennervärlden.

nn har under årens lopp avlat fram tre
föl, varav två av dem är kvar på gården.
Herta, 2 år och Hedvig, 1 år är vana vid
att ha loksele på sig och har vid ett flertal
gånger dragit timmerkälke. Var och en lär
sig olika fort och är det något Ann har så är
det acceptans för att vi alla lär oss olika och
behöver olika lång tid för att lära för varje moment. Tålamodet kan tryta men hon
fortsätter oförtrutet älta körkonstens viktigaste gångart ”halt” tills det sitter.
Dagen till ära hade Ann ställt fram olika typer av vagnar, timmerkälkar, skaklar och draglinor för att visa vad hon använder sig av
och vad som fungerar för henne och hennes
hästar. Besökare för dagen gick fram och
undersökte redskapen samt ställde frågor.
Under fikat pratades det om hur det är att
driva en hästverksamhet och om körkurser
som kan vara till god hjälp när man vill börja med hästkörning. Dagen bjöd på en trevlig atmosfär där besökarna gavs tillfälle att
berätta om sina upplevelser och tankar om
hästkörning.

A

rdennern Hedvig kommer och hälsar
medan resten av flocken vilar siesta i
bakgrunden. Väl på gården fick vi besöka
stallet där Ann hängt upp lokselar för var
och en av hästarna. Ann nämnde att hon
vanligtvis inte är så förtjust i att samla, men
när det kommer till körutrustning är det annorlunda. Just körning brinner Ann väldigt
mycket för. Hon väljer att hantera sina föl
tidigt med att ha grimma, ledas, lyfta hovar samt gå eller vara utan sällskap av vare

Hembesök
Skånedistriktet tänkte försöka få till 1-2 hembesök/
år hos någon medlem. Först ut var Ann, se artikel.
Meningen är att vi med det gemensamma intresset,
HÄST, skall kunna träffas under enkla former, med
lite fika o allmänt hästsnack, under ett par timmar.
Det kan vara lärorikt att se o höra hur andra har
det, för alla har vi en unik situation med varför man

har häst. Vad man hinner eller inte hinner göra med
hästen/hästarna. Tillsammans kanske vi kan lära
oss, att man inte behöver ha dåligt samvete för att
man inte hinner nå sina drömmars mål. Eller så lär
vi oss något annat. Framför allt har vi trevligt tillsammans. Väl mött på ett hembesök.
Styrelsen

21

Moderna hästkrafter nr 2 - 2021

Så har coronapandemin
påverkat verksamheten
på Wången
Telefonintervju med
utbildningsledare
Malinda Alriksson
Text: Å Friman

Hallå Malinda Alriksson, utbildningsledare för kuskutbildningen
i Brukshästkörning på Wången,
Jämtland.
Hur har Coronapandemin påverkat er
verksamhet under 2020/21?

Ja, till en början så tänkte vi nog lite mer kortsiktigt i planeringen för att hantera detta, handlar det här om veckor eller kanske några månader? Men med tiden som gick,
så förstod vi ju att det skulle handla om en längre tid, och
att man heller inte kunde ge några svar på hur lång tid det
skulle ta innan vi kunde ge utbildningarna som vanligt
igen. Minns att vi diskuterade mycket kring om vi skulle
kunna låta de studerande komma till Wången? Kan vi
samla alla i helklass, eftersom de kommer från hela Sverige.
Vi lade mycket fokus på att kunna skapa digitala lektioner för helklassundervisningen och har på så sätt kunnat
fortsätta den undervisningen. Vi använder oss av teams.
Det är inte bara för de studerande det varit en omställning
att genomföra delar av undervisningen digitalt utan också
varit en omställning för lärarna. Men att utveckla lektionerna digitalt och att höja nivån för att kunna ge de studerande de bästa förutsättningarna har varit viktigt för oss.

Hur har ni ställt om era antagningsprov?

Där fick vi tänka nytt. Det gick ju inte att träffa de sökande
på plats som vi brukar göra, utan vi anordnade istället
ett digitalt antagningsprov. De sökande fick bland annat
skicka in filmer där de visade olika moment med häst. Anvisningar med tydliga instruktioner om vad som skulle filmas, hjälpte till att få ett önskvärt resultat. Vi bedömde sedan filmerna enligt samma protokoll så som vi skulle gjort
om vi träffat dem på plats på Wången. Vi tänkte att de sökande kunde uppleva detta som krångligt och lite besvärligt med de lyckades väldigt väl under rådande omständigheter och de sökande till utbildningen visade stor
förståelse för situationen helt enkelt.

Framtid

De praktiska utbildningsveckorna fungerar bra och de
kommer fortsätta som tidigare. Vi får se hur länge det
dröjer innan även helklassundervisningen kan bedrivas på
plats igen. Vi är försiktigt positiva och hoppas att vaccinet
kommer göra resultat. Den 1 mars öppnar årets ansökan
till kuskutbildningen och vi hoppas och tror att det kommer många ansökningar även i denna omgången.

Hur gjorde ni med den praktiska
körundervisningen?

Jag diskuterade igenom detta noga tillsammans med de
ansvariga på våra utbildningsorter i landet. I något fall
fick vi flytta fram några utbildningsortsveckor, men annars så har vi försökt att genomföra den praktiska undervisningen enligt plan. De studerande är indelade i små
grupper om fyra, vilket gör att det har fungerat väl trots
pandemin. Vi lär oss, vi utvecklas och ibland får vi tänka om lite. Vi utvärderar och försöker att förbättra oss hela
tiden.

Vill du läsa mer om Kuskutbildningen i brukshästkörning, gå in på wangen.se
Där hittar du information om bl a ansökan och ansökningsprov, frågor
och svar och vem du kan kontakta om du har funderingar.
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Möt sommaren i
FSHKs profilkläder!
Pikétröja
Vit eller olive med loggan som brösttryck i
originalfärg resp. vitt. Pris: 369 kr
GOTS-certifierad piké i 95% ekologisk Fairtrade bomull och 5% elastan. Knapparna är
tillverkade av återvunna knapprester. Dessutom är nackband och slits tillverkade i samma
material som pikén, för att undvika inblandning av andra material och därmed underlätta återvinningen den dag plagget är uttjänt.
Pikén har en modern passform med framflyttad axel och något smalare ribb på ärmslut.
Snygga flatlockstickningar på axel och ok.
Invändigt nacktryck med miljömärkning.
Dammodellen har längre knappslå för
kvinnligare look.
Herr: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL4XL. Art.337.
Dam: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL. Art. 339

T-shirt
Loggan i originalfärg som stort bröst-tryck. Pris: 99 kr. T-shirt har en något smalare
passform och finns i färgerna vit, khaki eller latte. Ribbad kant i halsen med elastan.
Herrmodellen är rundstickad.
Dammodellen har sidsömmar.
Herr: Storlek: XS-4XL. Art.029030.
Dam: Storlek XS-XXL. Art.029031

Softshelljacka
Grå/grön med loggan i grönt som
ryggtryck. Pris: 1.485 kr
En flexibel och mångsidig softGrå med loggan tryckt i origishelljacka med justerbar huva.
nalfärg på vit botten. Pris 109 kr
Jackan är designad för att ge dig
Keps med platt krona, kantband
maximal rörelseförmåga och är
runt om och lufthål i metall för
tillverkad i ett tyg som är både
extra ventilation. Kort skärm och
stretchigt, vind- och vattentätt.
skön passform. Justerbar med
Förlängt ryggslut. Justerbar i nedkardborrespänne bak. Material:
erkant med dragsko. Justerbara
Borstad bomullstwill.
ärmavslut med kardborre. Fast,
One size. Art.246
justerbar luva.
Storlek:XS-4XL(unisex).
Art.4949.
Alla priser inklusive moms. Fraktavgift 120 kr på order under 999 kr. Beställning: Via telefon 0504-10683
eller e-post: martin@glk.se
GLK i Tibro AB, Box 183, 543 35 TIBRO - www.glk.se

Keps

www.hastkorare.se

VI BEHÖVER MATERIAL:
Tidningen Moderna Hästkrafter
är tänkt som ett forum för medlemmar och en kanal för styrelsen att
nå ut till alla medlemmar.

Jag vet att det kan vara svårt att
sätta sig och skriva ner om något
stort eller smått, ibland kommer
man på något i bilen, på tåget eller rent av under en föreläsning
I varje nummer presenterar vi och väl hemma kommer något
vad nästa nummer ska handla om emellan.
och ber dig som medlem att bidra
till innehållet i tidningen. Till detta Om du vill kan du ringa mig elnummer kom det inte in något så ler redaktören Laila (tfn nummer
nu provar vi ett annat sätt.
finns på annan plats i tidningen)

så försöker vi utifrån din berättelse skriva ner en text och så
kanske du har någon trevlig bild,
givetvis får du granska texten innan den kommer i tidningen.
annars är mailadressen som vanligt: redaktor@hastkorare.se
Vi hoppas att det blir en större spridning på reportagen!

Manusstopp för MH nr 3 2021: 27e aug, planerad utgivning: 24e sep
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Stall Lussenburg
Letar du efter en vagn eller sele till din häst?
Vi importerar begagnade och nya hästvagnar samt maraton/bröstselar från Nederländerna
till Sverige. Vi kan erbjuda vagnar i alla storlekar och för alla syften. Vi tar även emot
sökuppdrag i fall du inte hittar din vagn i vårt sortiment, allt för att du ska hitta din drömvagn. Har du blivit nyfiken vad vi kan erbjuda dig? Kika gärna runt på vår hemsida
www.stalllussenburg.se där vi har ett uppdaterat utbud av bl.a. hästvagnar, selar och annat.
Kontakta oss gärna via vår Facebooksida Stall Lussenburg, släng iväg ett mail eller slå en signal.
Vi hörs!
Claudia & Kristofer

www.stalllussenburg.se info@stalllussenburg.se
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+46-70-7522256

