
Parkörning 2008 

 

Lördagen den 18 oktober samlades ett 10-tal intresserade hos Björn Pettersson i Tofta för att 

få en introduktion i parkörning med häst. Björn och Märta Numelin hade förberett en dag med 

både teori och praktik. Vi började i köket med fika medan Märta och Björn ritade och berät-

tade om olika sorters anspänning och med särskild betoning på säkerheten. Sedan gick vi ut i 

snålblåsten och började med Björns stora ardennrar Matulda och Kuling, vars specialuppgift 

är att köra griplastarvagnen i skogen. Idag fick dom utöver det tåla både tömkörning och an-

spänning framför en flakvagn. Alla fick möjlighet att prova hålla i tömmarna under överinse-

ende av Märta och Björn. Eftersom de flesta var lite ovana hade två medhjälpare till uppgift 

att hålla i varsin häst med grimskaft. 

 

Dom här hästarna är väldigt stora och man kände sig rätt liten i andra änden på tömmen längst 

bak. Matulda låg på och Kuling maskade så det var knepigt att få dem att gå jämnt. Björn 

berättade att dom går som bäst när dom inte är på hemmaplan och vet att hagen väntar i när-

heten … 

 

Efter lunchpausen, som hölls inomhus och framför en film från SM i plöjning, gick vi ut och 

hämtade syskonen Vilja och Vilma, också ardennrar men inte riktigt lika stora, fast med rätt 

gott hull. Dom var också olika i sin framåtbjudning men lite lättare att förmå att dra lika 

mycket. Även här började vi med tömkörning och sedan fick dom harva ett litet trädgårds-

land. Inspirerade av SM-filmen spändes sen plogen efter hästarna och alla hjälptes åt att styra 

hästarna, styra plogen, peppa respektive bromsa hästarna samt inspektera plogfåran. Hästarna 

var riktigt duktiga men man inser snart att här behövs mycket träning både för hästar och 

kuskar om man ska orka plöja en hel åkerteg. Idag blev det en öppningsfåra plus några varv 

och vi får väl se om Björn fortsätter med hästarna eller tar andra hästkrafter till hjälp för att 

slutföra arbetet. 

 

Alla verkade nöjda med dagen och det bestämdes mer eller mindre att en fortsättning skulle 

det bli. Till att börja med genom att åka runt till varandra och prova andra hästar också.  

 

 

Ramona Numelin 
 


