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Nordsvenskarna Hetro och Homo framför plogen hemma hos Anderst
Finnstedt, Dvärsätt. Foto: Benita Pålsson
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I detta nummer!

Nu börjar dagarna bli kortare och blötare.
Hösten och vintern i Skåne, och säkert på många andra platser i vårt avlånga land, är ganska dyster tycker
jag. Det blir liksom jobbigare ju äldre man blir. MEN
jag har precis fixat min ”vinterdepressionsmedicin”.
Jag har blivit hästägare igen! En riktig kärleksboost!
Jo, jag vet att hästjobbet måste skötas varje dag, att
hagarna och paddocken kan bli en riktig lersörja, att
det kan blåsa 20 sek/m och att man man måste ha
dubbla långkalsonger, men det gör ingenting när jag
tittar in i ögonenen på min fina ponny! Då är allt annat liksom som bortblåst.
Det var förstås inte planerat, som vanligt, det hände av
en slump att det helt plötsligt stod en minishettis i dotterns sköthäststall som ingen brydde sig om. Jag tycker så ofantligt illa om människor som inte tar hand om
sina djur och jag föll pladask.
Nu ska han bli min egna ”Winnie the Dreamer”, ATGs
maskot. Fast som ”Simba the Winner” ska han hjälpa
mitt företag och kanske andras som en liten reklamhäst
i olika hästsammanhang. Ni kanske vill hyra honom i
framtiden? Nu ska vi träna på olika konster och jobba
lite med våra ”volanger” både hans och mina. Han är
bara 2 år och har tidigare i år blivit ”inkörd” väldigt
lätt. Han verkar vara klokare än vad jag trodde, lär sig
saker otroligt snabbt och är väldigt observant, jag gillar ju att iaktta hästars beteenden. Det ska bli så kul att
jobba med honom tillsammans med vår dotter och se
vad vi kan åstadkomma. Med sina 73 cm i mankhöjd
kommer han bedåra så många människor i framtida
möten, jag kan knappt bärga mig.

4
5

Ordförande har ordet

6
7
33
34
35
36

Teknik & redskap

40

Information om nominering
till årets hästkörare

Inbjudan till årsstämma &
seminarium

Kalender 2021
Julhälsningar
Insändare: Plöjning
Hästoria
På kuskbocken:
Jonas Ericsson

Jag hoppas naturligtvis att alla ni andra hästägare och
hästälskare kan känna samma energi trots att vi kanske får pulsa i gummistövlar i lera eller i snö för att ta
oss till stallet.
Om jag inte svarar när ni ringer så är jag förmodligen i stallet ;)
Laila Berglund
Redaktör

Vi önskar er alla
ett gott slut på 2020 samt en

g

God Jul & gott
nytt år!

/ Redaktionsgruppen
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Ordförande har ordet
Nytt nummer, nya funderingar i vardagen. Det händer inte så mycket inom
brukskörningsvärlden! SM tävlingarna
är inställda, några DM tävlingar har gått
av stapeln men man vet inte om man är
välkommen som besökare/ publik så det
är inte många gamla bekanta man har
träffat senaste året. Jag saknar möten med
likasinnade över hela landet men jag är
ju en obotlig optimist och är helt övertygad om att det kommer lösa sig och livet
återgår till det nästan normala.
Det är för oss alla en prövning att ”hålla i och hålla ut”, många har mist en vän,
partner eller annan bekant så helt normalt
kommer det aldrig bli och just det är temat för nästa nummer av MH. Skriv och
berätta om hur din tillvaro har varit under 2020 och berätta gärna hur du har löst
dom problem som uppstått i skuggan av
pandemin. Själv har jag en dråplig historia men den spar jag till dess.
Det är början på november och jag har
precis överlevt omställningen till vintertid
kanske för sista gången, en varm höst är
till ända och det har småregnat mest hela
veckan så hästarna ser så där lagom mysiga ut att pyssla med. Jag har knutit kontakt
med Maria som visade sig vara nybliven
brukshästägare i ett närliggande stall på
reservatet, hon ville hänga med mig i
jobbet och lära sig så mycket det bara gick
om brukskörning och då hon var deltidspermitterad fanns det massor av tid
att avvara. Det började lite trevande med
körningar med familjer i parken med
parhästar och stor vagn och efter några
veckor och tusen frågor med långa svar
fick hon ta tömmarna och börja köra lite
försiktigt, allt gick bra, så efter det var det
dags för slåtter med alla dessa märkliga
redskap att hålla koll på förutom hästarna.

Nu har vi kommit så långt att vi tar med
var sin häst när det är olika lunningsuppdrag och då rinner det på ganska bra. Jag
har sagt det förut men säger det igen! Med
en praktikants alla frågor och funderingar får man verkligen rannsaka sig själv
med varför man gör på ett visst sätt. Det
är både kul och utmanande. Till det har
jag blivit bekant med en pensionerad fotograf som dök upp och ville följa hästarnas
arbete och ta några bilder. Även där var
det lite trevande i början men nu har vi
kommit igång och även startat FB
gruppen Working horses projekt som ska
försöka visa en bild om dagen
under ett års tid, och så småningom
mynna ut i någon slags utställning med de
bästa bilderna. Det roliga är att även LG
som han heter har tappat vikt och förbättrat sin hälsa bara genom att hänga med
ut i skog och mark. Visst är det mycket
bilder på mina hästar och en själv men det
slinker in lite av andras hästar då och då.
Om inte annat speglar det vad vi gör med
hästarna i Sollentunas skog och marker

vilket uppskattas av kommunens
invånare.
Ett helt annat ämne är föreningens profilkläder! Det har gått lite i stå med det av
olika anledningar, men vi försöker ha lite
kepsar i lager! Jag har slitit ut en keps totalt, nästa är på god väg att lösas upp, men;
Jag har en till. Och det är nog den sista i
den hög som köptes in till seminariet i
Högbo bruk för några år sedan. Jag med
flera tycker den är hyfsat bekväm så vi har
beställt en ny omgång kepsar. Vill du ha
en? Hör av dig till mig eller sekreteraren
Lasse Hellsten så ordnar det sig. Ta nu och
njut av en förhoppningsvis snörik julhelg
så hästar och slädar kan komma ut och
visa upp sig med bjällror och klockor. När
du får tidningen i brevlådan har vi redan
klarat av vår traditionsenliga Glöggtur
med häst och vagn på anrika Djurgården.

foten..:(
Även den fick stryka på

Hälsningar Tom Meurling

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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Inbjudan till
Årsstämma & seminarium
2021

Foto: Sofia Kvistborn

Vi välkomnar dig att närvara på årsstämman 2021 och
Seminarium med tema Utveckling.
Tanken är att det ska vara korta anföranden på ca 1530 min, och sedan en frågestund på ca 15 min.
Presentera vad du brinner för! Hur har du kommit till
målet? Hur utvecklar du dig själv/din häst/ditt
redskap/ditt företag. Dela med dig av ditt sätt att
tänka och du får 10% rabatt på seminarieavgiften och
en riktig säng att sova i!
Vill du hålla en presentation? hör av dig till:
siri.berg@gunneboslott.se före 1 februari.
Platsen för årets seminarium är GUNNEBO SLOTT
OCH TRÄDGÅRDAR i Mölndal utanför Göteborg.
Datum 9-10-11 april 2021. Samling sker på fredag
eftermiddag/kväll, alltefter möjligheten att ansluta.
Senast föreningen fick husera på platsen var runt 10
år sedan så det börjar bli dags. Vi kommer ha förläggning i en stor sal så liggunderlag/madrass och sovsäck är nödvändigt. Det finns ett begränsat antal
platser för husbil och husvagn utan elanslutning.

Foto: Sofia Kvistborn

Möjlighet till annat boende finns på Scandic Mölndal
och Göteborgs vandrarhem samt Wendelbergs hotell
och vandrarhem i närområdet. Dessa alternativ ligger
utanför deltagaravgiften.
Anmälan till seminariet ske
r till vår kassör Sigvard Gustavsson per mejl register@hastkorare.se
Det går även bra att ringa till Siri Berg på telefonnummer 072 449 10 89 vardagar 8-17
Kostnad för seminariet med mat och boende är
1900:- per person och är du medlem och student
med CSN-kort får du 10 % rabatt.
Avbokning skall ske senast tre veckor innan seminariet för att få tillbaka avgiften. Detta kan komma att
ändras utifrån myndigheternas restriktioner om pandemin Covid-19.
Mer info om Gunnebo Slott och trädgårdar finns på
https://gunneboslott.se/

Foto: Sofia Kvistborn
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Teknik

Bakände till VSA-kälke
Text & foto: Hampus Jansson
För ett tag sedan kom Håkan Fingal över en VSAkälke med järnhjul. Järnhjulen på kälken var dock
utslitna och glappade så mycket att det blev för
högljutt att köra med häst som dragare. Traktorföraren som använt kälken kan det inte ha bekommit
för där lät traktorn säkert högre än järnhjulen. Där
hjulen är monterade på kälken fanns det plats för ett
par andra däck som suttit på en åkgräsklippare. Väl
monterade blev kälken trevlig att köra men kälkarna behövde få ett nytt lager med slitstål framtill. Hål
borrades och gängades för att på ett smidigt sätt
kunna byta slitstålen. För att kunna ha ett buret lass
så behöver den främre timmerbanken vara svängbar,
vilket kälken inte är i sitt orginalutförande. Således
har även detta uppgraderats av smeden själv.
En annan idé är att bygga en ram som kan fungera
till att både ha bakom en kälke och lasta ved på och
ha ramen som en bas för en rundbalsvagga. Ramen
består av ett enklare drag framtill för kälken och en
boggiaxel med justerbar bredd. Boggin kan både
placeras under ramen för att få ett smalt ekipage i
skogen och utanför ramen för att kunna vinklas upp
rakt och surra fast en rundbal. På ramen sitter då två
stöd för att balen inte ska röra sig i sidled och där i
fästes även spännbanden. Vaggan dras sen ner med
winch. Dessa typer av balkärror finns redan för ATV,
där hämtas mycket inspiration.
Just nu sitter en löstagbar timmerbanke på vaggan och ensilagegripen är på ritbordet. Både jag och
MHs läsare följer utvecklingen med fascination.
Just hantering av ensilagebalar med häst är ett knepigt göromål eftersom de inte går att rubba för handkraft och i samma stund har en ömtålig plast runtom som inte får förstöras om balen inte ska öppnas
samma dag.
Hampus Jansson & Håkan Fingal
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KALENDER 2021

Caruzo vilar! Foto Tom Meurling

Nordsvensk trojka i skogarna runt Östersund. På kuskbocken
Anders Finnstedt och Dexter. Foto: Reinar Persson.

Uppdragskörning för Bortans ardenner Duke och Rasmus.
Kusk Pär-Anders Nilsson Foto: AnnelieSvensson

Elin Ingvarsson harvar med nordsvenska stona Vicky och Meja i Härsnäs, Sätila.

Lia tar hästen Olivia till stallet, efter en körtur med flakvagnen.
Foto: Hanna-Maria Janervärn

Mjölkpaus under stängslingsarbete med Nordsvensken
Rusa och hennes föl Kuling. Kusk: Hampus Jansson
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Swedish Ardennes gelding Loke working in a cover crop seed in our family’s
kitchen garden in Tuntange Luxembourg. Foto: Paul Schmit
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Kusk: Per Madestam Häst: Frej f. 2007 e. Torp Sund 1972, u. Gorma 23156. Slåtterarbete augusti 2020.
En av flera slåtterängar som Naturnära Hästkraft sköter åt Hjo kommun.
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Fjordingarna Ådi och Celtic. Fotograf Josefin Ingvast
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Lojstark och Lojstaphan drar hem barkborreskadad timmer. Foto: Lars Hellsten
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Välhållen överrumsplog vänder gammal vall i Dvärsätt, Jämtland.
Foto: Benita Pålsson.
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Ardennern Julin kör ett lass i vackra vinterlandskapet
på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Foto: Siri Berg

Tack för alla fina bidrag
till årets kalender!

Moderna hästkrafter nr 4 - 2020
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VI ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN RIKTIGT

God Jul och Gott Nytt År

070-397 49 67

www.orsavagnen.se

GOTT SLÄDFÖRE!
önskar vi på kuskutbildningen
wa
ng
en
.se

073-350 20 57 | sjm-julsgard.se
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Insändare

Plöjning

Vybild över plöjning med besökare i bakgrunden. Foto:Annelie Svensson

Den 26/9 arrangerade Värmlands ardennerförening en plöjdag hos
Pär-Anders Nilsson i Bortan. Utöver gårdsägarn själv deltog även
Peter Nilsson, Stöpafors, Värmland och Mattias Johansson, Blidbo
brukshästar, Dalarna i plöjningsarbetet. Selmakare Ingemar
Wilhelmsson var också på plats och visade läderhantverk för de 35
intresserade besökarna som dök upp.
/ Vid pennan, en av besökarna, Annelie Svensson
Greta och Petra med Peter
Nilsson som kusk kommer
först i plog fåran och längre
bak, Mattias Johansson med
Sixten och Mattis.
Foto: Annelie Svensson
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Mattias Johansson kör sitt ardennerpar Sixten och Mattis. Foto: HelenaJohansson
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Hästoria

Hittat av Hampus Jansson

Snabbkopplingar från en
svunnen epok.

D

e skogsfinska kunskaperna i kultur, språk, jord- och
skogsbruk präglade Sverige väldigt mycket från 1598 till
slutet av 1800-talet eftersom skogsfinnarna utgjorde ca 2530 % av befolkningen i skogslänen från Värmland upp till norra Västernorrland. De bosatte sig i bergskedjor minst 200 m.
ö.h. på grund av att jordarna där är bördigare tack vare inlandsisen. Det var endast nere i dalarna och vid älvarna svenskarna
bodde, med i jämförelsevis outvecklade kunskaper.

D

en skogsfinska epoken dog ut av skogsbolagens framfart i mitten av 1800-talet. Byarna revs, eldades ner och
markerna planterades igen av bolagen. Skogsfinnarna blev
timmerkörare och skogshuggare. På grund av detta finns det
i princip inga jord- och skogsbruksredskap kvar. Det man
ser ute i byarna är industriellt tillverkade hästredskap från
1900-talet. Bortsett från museer och hembygdsgårdar har jag
bara sett två st. 1800-talsvagnar, en stjälpkärra och en rapphöna (föregångare till giggen, en slags skrovkärra med fjädrande
plankor till sits) samt några slädar och kälkar.

I

några olika öde och hoprasade finngårdar hittades dessa tre
snabbkopplingar till harvar. Harvarna var helt i trä med en fyrkantig träram och träpiggar som luckrade jorden. Träharvarna
utvecklades senare med järnpiggar som var hållbarare men mycket dyrare. Harven drogs med sommarskaklar/våranskaklar diagonalt med en dragögla i varje hörn. När ekipaget kom till åkerkanten hakade kusken lös harven och gick till andra änden och
kopplade på harven igen för att gå till nästa ände av åkern.

D

e här snabbkopplingarna är 50×25cm och med en tjocklek
av 7-8cm. Två av dom är påkostade med ett lyfthandag av
järn och den tredje har man låtit en kvist vara kvar som handtag.

S

nabbkopplingen helt i järn är en uppdaterad variant från
1900-talet, där ”tvestjärten” träs i kedjelänken i harven och
kroken kopplas i axålstungan på skackeln. Dessa snabbkopplingar underlättade omkopplingen av träharven under arbetet. Dessa snabbkopplingar har troligen används vid harvning av
åkrarna runtomkring de nu öde finngårdarna för ungefär 200 år
sedan.
Text: Christian Ekholm, hittad av Hampus Jansson
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På

Kuskbocken

Jonas Ericsson
Jonas Ericsson är 56 år och bor med frun Maria i ett
litet torp i Värnan tillsammans med två katter och två
getter.
De har två söner, Robin som är gift med Sandra och
har två barn som heter Alva och Oscar. Samt
Marcus som är gift med Linnea och deras barn
Theodor och Sigge.

Muskot och Dracula vid gamla Herrgården på Högbo
Bruk. Foto: Andreas Mattsson
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1. Hur kom du först i kontakt med
Föreningen Sveriges Hästkörare?
När jag gick på Brukshästutbildningen på
Strömsholm 2012/2013
2. Vad har du/ni för hästar
och vad kör du/ni?
Vi har en Fjordhäst som är med mej på jobbet.
Där har jag två Nordsvenskar som ägs av Högbo bruk. Hemma kör vi med Muskot. Vi kör i skogen, harvar grusvägen upp till stora vägen och
naturligtvis någon av alla vagnar eller slädar vi har
på logen. På jobbet kör jag Fänrik och Isa två fantastiska hästar som jag kör både i par och enbet.
Isa har även fått ett föl hos oss på bruket som fick
sina första nio månader här. Thor som han heter
gick med i arbetet och var ett riktig charmtroll
bland alla våra besökare. På jobbet brukar jag säga
att jag kör allt mellan dynga till bröllop.
Riskörning med Muskot Kusk Jonas. Foto: Maria Ericsson

3. När och var blev du först
”hästbiten”?
Det var när vi hämtade hem vår första häst Nicko, en fjordhäst som vi hyrde från Taffsnäs. Alla sa: ”nej inte en fjording”,
men jag såg framför mej att tomten hade en sådan och en gul
släde så en fjordhäst fick det bli. Till saken hör att vi hade en
tvååring och ett till barn på väg så det var ganska praktiskt
att hyra Nicko augusti - maj för att se hur allt skulle fungera.
Nicko köpte vi såklart när vi hade hyrt honom andra säsongen och han blev min läromästare i 12 år. Behöver jag säga
att vår första släde var gul.

Muskot och en av dom gula slädarna. Foto: Jonas Ericsson

Fänrik drar gräsklipparen på Högbo bruk. Foto: Andreas Mattsson
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4. Vad är som driver dig/er att
använda hästen?
Från början var det av ren nyfikenhet allt
var nytt och spännande. Efter kuskutbildningen och den erfarenhet och kunskap jag fick ta del av där fick hästen en
ny plats, nu som arbetskamrat. I mitt jobb
som kusk på Högbo Bruk har jag nu möjlighet att kombinera min nyfikenhet och
all kunskap från utbildningen. För mej är
det drivet av nyfikenhet och kunskap.

5. Vilken är din/er
favoritkörning och varför?
Helt klart alla olika typer av uppdragskörningar. Från
den lilla turen med några förskolebarn till det stora bröllopet. Mötet med människor i olika situationer i livet
och vad som händer när dom sätter sej i vagnen. Dom
små barnen som tjuter av lycka när hästen bajsar. Brudparet som andas ut efter all uppståndelse i kyrkan eller
någon annan plats som dom valt till det stora ögonblicket
i livet. Då är det toppen att jobba som kusk och känna att
hästarna litar på mej och jag litar på dom!
6. Vad har du stående längst fram i
ditt vagnslider och vad
använde du det till?
På jobbet är det ett förställ som används varje
dag till olika vagnar och redskap. Hemma på
torpet står en gammal Wurst som barnbarnen
gärna åker i längst fram.
7. Berätta något speciellt hästeller körminne du/ni varit med
om.
Det mest gripande var när jag skjutsade dementa från min pappas avdelning. Hade träffat dom så många gånger så
jag kände dom ganska väl. En av männen
hade haft travhästar så vi ställde hans rullstol precis bakom mej. När vi skulle åka
iväg ”lämnade” jag tömmen till honom
och han tog direkt ett perfekt tömtag tittade upp o log och körde sedan hela
turen. Personalen hade aldrig sett honom
så glad.

Muskot drar hem veden. Foto: Jonas Ericsson

8. Har du/ni något råd till alla
som håller på/vill hålla på med
hästkörning?
Ta hjälp av utbildade instruktörer. Både
för häst och kusk. Det tar tid att utbilda en körhäst och det är fantastiskt att
köra en sådan häst när man har kunskapen med sej.
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Några av våra vagnar på torpet. Foto: Jonas Ericsson
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9. Har du något ämne du skulle
vilja ta upp på ett framtida Hästkörarseminarium eller i Moderna
Hästkrafter?
Jag gillar som ni märker vagnar och slädar av
olika slag, så nya och gamla vagnar/slädar.
Även olika anspänningar och seltyper kunde
vara intressant.
10. Vem vill du/ni se på Kuskbocken i
nästa Moderna Hästkrafter?
Katarina Rosèn Arbrå.

Tack Jonas för ditt bidrag
till tidningen och välkommen Katarina till nästa
nummer! /Redaktionen
Thor, Isa och Fänrik står snält och väntar medans jag lastar på komposttunnor.
Foto: Jonas Ericsson

Välkommen att lämna in nomineringar till:

Årets hästkörare 2021

Medlemmar nominerar medlemmar
genom att skicka in förslag med en motivering till ordförande: tom.meurling@
tele2.se Styrelsen väljer ut en av de nominerade. Personer ur sittande styrelse
får inte nomineras.
För att bli årets hästkörare är man
tillexempel:
Duktig inspiratör, ambassadör och
marknadsförare av körhästar. Det
kan vara i lång och trogen tjänst,
såväl som uppstickare. Personen
synliggör hästkörning, är nytänkande. Visare en entreprenörsanda med god värdegrund. Betydande insatser för alla hästkörare.

De fem senaste årens vinnare:
2020 - Backfors gård, Elin och Jonas
2019 - Sigvard Gustavsson
2018 - Lena Casselbrant
2017 - Lars-Åke Johansson
2016 - Roland Wirenborg

Thor, Isa och Fänrik jobbar på med Jonas Ericsson
som kusk, kanske årets kusk? Foto: Anna Lundberg
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Information från distrikt Skåne

Årsmöte för lokalavdelningen Skåne

Hembesök med fika

Söndagen den 14 feb, kl 14.00, hos Söderåsens turridning,
Ljungbyhed. Sedvanliga årsmöteshandlingar (och allmänt
hästsnack), avhandlas medan vi fikar.
Varmt välkomna önskar Styrelsen

Hembesök tänkte vi göra hos Ann Persson som bor norr om
Rickarum, mellan Linderöd och Vinslöv. Ann har fyra ardennerhästar, avlar i liten skala, kör in sina hästar och ser en
ökande efterfrågan på väl inkörda hästar. Vi ser framemot
att träffas under enkla men trevliga former. Fika ingår. Pris:
Glad o nyfiken. Datum: Sön 21 mars, kl 14-16. Plats: Rickarums Skogsväg 206-65. Anmälan: Senast 10 mars till Ann,
rickisann@gmail.com eller 0709-844 199.
Välkomna/ styrelsen

www.hastkorare.se

I NÄSTA NUMMER:
Temat för nästa nummer av
Moderna Hästkrafter kommer vara:

Hur har Covid-19 påverkat dig och din verksamhet under 2020?
Vilka begränsningar har pandemin
medfört och hur har verksamheten
fått anpassas? Kanske har någon
tvingats till kreativa lösningar som
styrt verksamheten i oväntat spår?
Vilka utsikter, tankar och farhågor
finns för framtiden?

Varmt välkommen att skicka in dina
idéer, erfarenheter, tips
eller övrig information i ämnet!
Bidra gärna även med
insändare och information om kommande aktiviteter!
Skicka material till:
redaktor@hastkorare.se

Manusstopp för MH nr 1 2021: 12e feb., planerad utgivning: 12e mars.
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