
Skog för nya – 2006 

Brukshästföreningen anordnade en liten kurs för nybörjare i skogskörning den 12 november 

2006. Vädret var gråmulet men regnet höll sig vänligt undan. En liten men tapper skara på tre 

fjordhästar med tillhörande familjer samlades i Hästnäs strax norr om Visby för att lära sig 

grunderna i denna ädla konst. 

Först och främst fick hinknissarna göra upp eld medan kuskarna noggrant lyssnade på 

upplägget för dagen. När elden sprakande värmde församlingen fick var och en visa upp sin 

sele. Behövdes korrigeringar gjordes dessa och sedan delades extra långa tömmar lämpade för 

skogskörning ut till var och en. 

Därefter fick de tre ekipagen varsin mentor som varit med tidigare vid skogskörning, jobbat i 

skogen eller tävlat en del i skogskörning. De hjälpte kuskarna igång, föreslog vilket redskap 

de skulle börja med och såg till att anspänningen gick rätt till. 

Brukshästföreningen hade förberett med draglinor, svängel, sax, kätting, pulka och 

skackelrede. Ett litet skogsparti var nyröjt och kvistarna bortplockade från marken för att de 

gröna kuskarna inte skulle behöva tänka så mycket på sina egna fötter. 

För att vara första gången i skogen gick det mycket bra för alla tre ekipage. Hästarna var 

lugna och hetsade inte upp sig nämnvärt när kuskarna gjorde något fel. Det utkristalliserade 

sig ganska snart vad som var grundproblemet. Kuskens förmåga att planera vägen, få hästarna 

att verkligen stå stilla och att få hästarna att reagera snabbt på röstkommandon. Alla kuskarna 

kör vanligtvis med pisk och var plötsligt utan en viktig hjälp. 

Efter tre timmars lugnt och fint släpande över stock och sten fick hästarna välförtjänt 

omvårdnad och deltagarna en rejäl kaffepaus intill brasan. Kuskarna var helt färdiga medan 

hästarna förnöjsamt betade ännu grönt gräs. 

Förfrågningarna efter fortsättningskurser i skogskörningens tecken har varit många och man 

väntar spänt på en fortsättning. Hästarna tycker att det är kul med ett avbräck i den vanliga 

dressyren eller körningen och får tänka till rejält för att lösa problemen som uppstår i 

skogskörning. 
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