
Skogens dag 2008 
 

Brukshästföreningen var mer representerad än någonsin när Skogens dag genomfördes på 

Skogsholm utanför Visby sista söndagen i augusti. Förutom sedvanlig hästskjuts – utförd av 

Matts Carlén och Maja samt Leif Pettersson/Märta Numelin och Molly – hade Sara Wiss tagit 

med sig fjordhästen Frej och visade hur man lägger en lunnbänk. Emellanåt skramlade 

ekipaget runt med ett släplass också. Och inte nog med det, Björn Pettersson hade lastat sina 

båda jätteardennrar på lastbilen med griplastarvagnen på släp och gick sedan omkring i 

skogen och flyttade virkestravar fram och tillbaka … På plats fanns också två små hästar från 

Vänge som hade ponnyridning. 

 

Den militära kokvagnen stod strategiskt mitt i området och var som vanligt bemannad av Ulla 

Larsson och Solveig Björkqvist. Där var det kö nästan hela tiden och allting dom hade handlat 

gick åt. Den ser rolig ut, kokvagnen, nästan som den där husvagnen som Långben kör på 

JulaftonsTV. När man vecklat upp den åt alla håll, har man bord och bänkar att sitta på och 

tak över huvudet. Röken från kaminens björkvedsbrasa spred sig i omgivningarna och gav 

löfte om varm korv och kaffe. 

 

Det var många barnfamiljer i skogen och hästarna var ett mycket populärt inslag. Molly och 

Maja gick nästan hela tiden med fulla lass och blev nog rätt trötta på slutet. Maja råkade ut för 

en olyckshändelse på sista varvet men tack och lov verkade det sluta bra och hon kunde 

avsluta med att dra vagnen tillbaka till hästtransporten på parkeringen. Molly fick minsann gå 

själv hela vägen hem och hon var nöjd med att komma till kompisen i hagen. Frej och Sara 

fick ett bra träningspass på lunnbänk – dessutom med rekordpublik – och Björns hästar 

Matulda och Kuling utförde lugnt sina arbetsuppgifter. Jag tror att alla hästarna imponerade 

till och med på ”skogsgubbarna”! 

 

Ett stort tack till alla som bidrog till att göra reklam för Brukshästföreningen: Matts och 

medhjälpare, Leif och Märta, Sara och Peter, Björn och Ann och sist men inte minst, Ulla och 

Solveig. 
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