
 

Kör- och ridutflykt i Stenkyrka den 7 augusti 2005 
 

Vi startade i Lickershamn vid elvatiden. Vädret var lite osäkert – det var mörka moln österut 

och några droppar regn kom det samtidigt som solen sken. Strandbergs hade förberett en 

mycket trevlig tur, som tog 3 tim – jag gissar att vi gick cirka 1,5 mil. Några passagerare åkte 

kortare sträckor och storögda sommargäster vinkade. 

 

Från Lickershamn gick vi upp emot 149:an och kom fram vid affären i Stenkyrka. Efter en bit 

på stora vägen svängde vi av mot Stenkyrka kyrka. Det var omväxlande grus- skogs- och 

åkervägar och vi passerade flera fina gårdar. Ja, på en gård fanns det grisar och det luktade 

inte gott, tyckte i alla fall min häst. 

 

Efter kyrkan svängde vi av mot havet igen, passerade åter 149:an och stannade för att rasta. 

Då, precis när alla skruvat av termoskorkarna, kom en riktig regnskur. Visserligen var den 

kort, men intensiv. Rasten blev följaktligen något kortare än planerat men vi hann i alla fall 

stilla den värsta hungern. 

 

Sista etappen ner mot havet gick genom skogen på vackra vägar. Visst var det lite skumpigt 

av rotben och annat men belöningen kom när vi kom fram till stranden. Sista biten gick vi 

längs med havet med varm sol, svag vind och en fantastiskt vacker utsikt. Hundarna sprang 

glatt först av alla och tog sig en liten simtur mellan varven. När vi kom tillbaka och hade 

plockat av hästarna all utrustning gick vi ner till stranden och lät hästarna gå i vattnet och 

blöta ner sig. Det var skönt för varma och svettiga kroppar.  

 

Hästar som var med var Miketta med Strandbergs som kuskar, Vilja med Björn och Ann som 

kuskar och Molly med Leif och Ulla som kuskar. Hästar under ryttare var Pärlan med Boman, 

Spöket med Sven och Zakke med undertecknad. Dessutom några passagerare och två hundar, 

som var så lika varandra så man knappt kunde skilja dem åt på långt håll. 

 

 

Ramona Numelin 
 


