Skogsdagen – en kassasuccé för Brukshästföreningen!
Nu är ju pengar inte allt här i världen, men viss betydelse har de! Nettot för föreningen
hamnar troligen någonstans mellan 6 och 7 tusen kronor!! Stort tack till alla som bidrog med
tid och arbete.
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen anordnade Skogens dag vid Skogsholm norr om Visby
söndagen den 7 september. Gotlands Brukshästförening blev tillfrågad om vi ville visa häst i
skogsarbete och om vi ville ta hand om serveringen. Javisst, sa vi, som tyckte det var på tiden
att hästen som skogsarbetare fick en plats på Skogens dag. När vi frågade för hur många vi
skulle planera servering blev svaret minst sagt svävande; mellan 400 och 1000 personer.
Det lättaste blev alltså att fixa hästekipage. Given var naturligtvis SM-deltagaren Benny
Thomsson och Otto Wulfcrona ställde Mysan till förfogande. Märta Numelin med sin Goldi
kunde tänka sig att köra lite folk och Mats Boman kom gärna och visade upp sin fölunge
Helle med mamma Lizette. Alla hästar turades sen om att köra stockvagn i skogen eller barn
och föräldrar i slingan runt alla stationer. Det såg så trevligt ut när det kom en hästskjuts full
med folk och passerade förbi och kuskarna drog in en bra slant till föreningen med sina hästar.
Barnfamiljerna var en viktig målgrupp denna dag, och det märktes på många aktiviteter. De
fick bygga kojor och snickra fågelholkar bland annat. Sen blev alla hungriga och kön till
”korv med bröd” fylldes ständigt på. I serveringen höll Ulla Larsson och Solveig Björkqvist
ställningarna tillsammans med undertecknad. Tillfällig hjälp fick vi av Susanne Hallström
som susade till stan efter mer ketchup. Föreningens ordförande Leif Pettersson hade skaffat en
militär kokvagn som kom till bra användning; dock inte ångpannan. Vi eldade med björkved
och hade god fart i grytorna. Runt lägerelden med möjlighet att grilla sin egen korv var det
gott om folk men de flesta var så hungriga att de hellre köpte en ”färdig” korv.
Vädret var på arrangörens sida och jag tror alla stationer var välbesökta, även om jag inte
själv hann gå till en enda. Enligt uppgift var besökarantalet drygt 600 och alla såg ut att trivas
i skogen.
Ramona Numelin

