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Draught horse driving as an intangible cultural heritage 

 

ABSTRACT 

 
This study is about the knowledge of driving and working with working horses and how this 

knowledge could be considered as an intangible cultural heritage. Today, the knowledge on 

how to work with horses, as well as the number of Swedish work horses, are decreasing and 

needs to be protected for the future. The convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage was formed and confirmed in 2003 by UNESCO. The purpose of the 

convention is to protect and raise awareness of the importance of the listed intangible cultural 

heritage. In Sweden, the convention was confirmed in 2011 and is now coordinated by the 

government agency the Institute for Language and Folklore, where anyone can suggest new 

subjects to be part of the Swedish list of its intangible cultural heritage. 

 

By looking at horse driving and its history, present and future, this study has evaluated in which 

way it can be considered as intangible cultural heritage. Two methods were used:  interviews 

and documentation. Four professional horse drivers were interviewed. The purpose was to 

explain how these people work with their horses, how they have learned to drive horses, if they 

use traditional or modern methods and tools and why they would consider horse driving to be 

an intangible cultural heritage. To further the understanding of horse driving a documentation 

was made with the horse driver Siri Berg, who works at the cultural reserve Gunnebo slott. 

Photos and text were used to document the craftmanship and knowledge of horse driving. There 

is an ignorance and preconception about horse driving, as it is said to be uneconomic, time 

consuming and outdated compared to mechanical methods. The results show the opposite, that 

horse driving is both traditional, modern, in some cases more economical and fits into society's 

requirements as a sustainable method when it comes to climate change and ecological solutions 

that promote biodiversity. 

 

Keywords/nyckelord: Work horse, draught horse, intangible cultural heritage, immateriellt 

kulturarv, arbetshäst, kulturvård, brukshästkörning, hållbar utveckling 
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Förord 
 

Jag var fem år när jag började på ridskolan. Knappt tre äpplen hög tjatade jag varje ridlektion 

om att få rida de största hästarna, särskilt den överdimensionerade travaren som såg ut som en 

älg och knappt fick plats i stallet. När jag till slut fick lov att rida den hästen nådde jag nätt 

och jämnt upp till magen när han skulle ryktas, men jag var överlycklig. Min kärlek för 

hästar, kanske med en speciell fascination för stora arbetshästar, har alltid funnits djupt rotad 

även om jag slutade rida för längesedan. När jag påbörjade den här utbildningen kunde jag 

direkt se sambandet mellan mina två oerfarna intressen landskapsvård och brukshästkörning.  

I framtiden hoppas jag i någon form få möjlighet att kombinera dessa och få lära mig mer om 

att köra häst. 

 

Jag vill gärna se att det här arbetet kan bli ett underlag och en hjälp i formandet av förslaget 

om brukshästkörning som immateriellt kulturarv i Sveriges nationella förteckning. Jag tycker 

att det är av stor betydelse att noga lyfta varför och på vilket sätt brukshästkörningen är en 

viktig kunskap, varför den har varit viktig förr och hur den är modern och användbar för oss 

idag och i framtiden, framför allt i frågan om hållbara metoder för markanvändningen i både 

jord- och skogsbruk.     

 

Jag vill rikta ett stort tack till Jessica Bergqvist, Nina Söderström och Ola Karlén för att ni har 

ställt upp på intervju och varit så öppna och villiga att sätta ord på er kunskap. Ett särskilt tack 

vill jag ge till Siri Berg på Gunnebo slott och trädgårdar. Hon har inte bara gett mig idén till 

det här examensarbetet utan också ställt upp på intervju, hjälpt mig dokumentera hennes 

arbete, ihärdigt korrekturläst den här uppsatsen, gett mig en praktikplats, lärt mig lite om 

brukshästkörning och peppat mig att ta tömmarna även när jag var osäker och skraj. Ditt 

engagemang och driv inom brukshästkörning och kultur- och naturvård är verkligen 

häpnadsväckande och inspirerande!  

 

Tack till min älskade familj, Albert och vår hund Eskil, som har varit ett stort stöd och mina 

landskapsvårdskamrater. Inte bara i det här arbetet utan också genom hela utbildningen.  
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Grålle. 

Han var ung, han var stark och hans gnäggningar klang 

och hans blick voro lågor och eld. 

Och hans gång var så lätt, det var klämm då han sprang 

Han en vårdag i spiltan blev ställd. 

 

Ty min far hade köpt sig en pålle helt ny 

då den gamle var sliten och svag. 

Än jag ser för min syn då du kraftig ock kry 

som du kom hem till torpet en dag. 

 

Det var vår och det sjöd i ådrorna då, 

och allting för dig var blott lek, 

och när far skulle plöja, när far skulle så 

ja då var du en häst som ej svek. 

 

Och med lass ifrån skogen så tunga som sten, 

och med lass in till staden, två mil. 

Genom iskalla drivor då snöstormen ven 

drog du lass emot vindarnas il. 

 

Än jag ser dig i frihet i ljus sommarnatt, 

och än kornknarrens läte jag hör, 

då allting i nejden var ljuvligt och glatt 

då ljuvt nattvinden dofterna strör. 

 

Uti brännande solsken du knogade ock, 

På vår gård fick du beta ibland. 

Då till sällskap så hade du pojkarnas flock, 

du var van vid småpojkarnas hand. 

 

Vi trivdes tillsammans, goda vänner vi var, 

en familj hela gänget så sant,  

både pojkar och grålle och moder och far, 

än det skimrar i minnet så grant. 

 

Vi pojkar blev stora, du gammal och vis, 

men vår vänskap höll i sig med tro. 

Du ej mera drar timmer på vägarnas is 

ty en dag satte åldern sitt ---ptro---. 

 

J.W. Lindström 

Uppsala den 20 maj 1947 
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Inledning 

 
Brukshästkörning och användning av häst har sedan jordbrukets början varit en betydande del 

för den svenska agrarhistoriens utveckling. Sedan 1960-talet har hästen till stor del ersatts 

med maskinella metoder som traktor och skogsmaskiner. Idag används hästen i liten 

utsträckning i både jord- och skogsbruk. Ofta används hästen av historiska skäl i kulturmiljöer 

som kulturreservat eller med syftet att hästen blir en skonsammare metod i känsliga miljöer 

som naturreservat eller fornminnesmarker. Idag finns det drygt 15 000 – 20 000 arbetshästar 

av raserna nordsvensk brukshäst, ardennerhäst och fjordhäst, vilket är ungefär 6 % av alla 

hästar i Sverige (Pettersson 2011, s.1). Det går att jämföra med 1800-talet där antalet hästar 

som dragdjur var ungefär 400 000 (Peterson 1997, s. 43).  

 

Den här studien behandlar och undersöker ur vilka aspekter brukshästkörning kan betraktas 

som ett immateriellt kulturarv. Idag finns ingen forskning kring ämnet, men kan komma att 

bli ett förslag som föreslås till Institutet för språk och folkminnen som är ansvariga för 

Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Genom att intervjua och dokumentera ett 

antal kuskar är målet är både att få en förståelse för brukshästkörning som hantverk och 

kunskap och samtidigt få en inblick i bandet mellan en kusk och häst. Användandet av 

arbetshästar och brukshästkörning har en lång tradition där kunskap har överförts från 

generation till generation, men idag med andra metoder. Det finns inte bara en anledning att 

undersöka brukshästkörningen och dess betydelse för samhället idag, utan också hur den har 

sett ut historiskt och hur den kommer se ut i framtiden för att kunna analysera 

brukshästkörningen som ett immateriellt kulturarv.  

 

Bakgrund  
 

Den 17 oktober 2003 antog Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) en konvention om tryggande av immateriella kulturarv, med syfte att skydda, 

bevara och föra vidare dessa. I konventionen framhäver Unesco att det immateriella 

kulturarvet är av stor betydelse för kulturell mångfald och hållbar utveckling. Unesco menar 

också att det finns ett beroende och samspel mellan de immateriella och materiella kultur- och 

naturarven samt att globalisering och sociala förändringar är ett hot för de immateriella 

kulturarven som riskerar att försämras eller förstöras. Vidare menar Unesco att det finns 

behov att nå en större medvetenhet om de immateriella kulturarven, dess betydelse och 

tryggande. Inte minst bland de yngre generationerna. Medvetenheten ska ökas både lokalt, 

nationellt och internationellt och då också främja det internationella samarbetet (Unesco 

2003). 

 

Enligt konventionen finns två listor och ett register för de antagna immateriella kulturarven på 

internationellt plan. Det är den representativa listan över mänsklighetens immateriella 

kulturarv (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), listan 

över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande (List of Intangible 
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Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) samt registret över goda metodiska 

exempel (The Register of Good Safeguarding Practices). De länder som undertecknat 

konventionen har i uppdrag att upprätta en eller flera egna förteckningar i enlighet med 

konventionen, som sedan kan nomineras från den nationella förteckningen till att bli en del av 

de internationella listorna. Den nationella förteckningen fungerar på så sätt som ett steg i en 

internationell nomineringsprocess (Institutet för språk och folkminnen 2019).  

 

Det immateriella kulturarvet i Sverige 

I början av 2011 undertecknade Sveriges regering konventionen om tryggande av 

immateriella kulturarv och där med gav Institutet för språk och folkminnen (Isof) uppdraget 

att vara en samordnande myndighet med mål att tillämpa arbetet med det immateriella 

kulturarvet i landet (Institutet för språk och folkminnen 2016, s.3–4). I Sverige anser man det 

som primär uppgift att prioritera en hållbar metodutveckling och föra vidare kunskapen med 

hjälp av att stödja och visa upp goda exempel. Tryggandeåtgärder som tagits upp som 

strategier är exempelvis olika satsningar för att föra vidare kunskap (Institutet för språk och 

folkminnen 2014, s. 54). I september 2020 blev Sverige, som första nordiska land, invalt i 

kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och 

kommer vara en del av kommittén fram till 2024 (Regeringen 2020). Sveriges viktigaste 

prioriteringar i uppdraget i förhållande till konventionen är att främja villkoren för det civila 

samhällets engagemang och deltagande i arbetet med konventionen, främja erfarenhetsutbyte 

på internationellt plan för att skydda de immateriella kulturarven, främja mångfalden av 

immateriella kulturarv samt säkra och öka experters roll vid Unesco för att beslut som tas ska 

baseras på expertkunskaper (Unesco 2019).   

  

Sveriges nationella förteckning 

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att ta fram en nationell förteckning över de 

immateriella kulturarven i Sverige, som senare kan komma att nomineras till konventionens 

internationella listor. I Sverige har den nationella förteckningen prioriterats för att kunna visa 

på en stor mångfald av immateriella kulturarv i landet (Unesco 2019). Det huvudsakliga syftet 

med förteckningen är förmedling av kunskap, engagera och skapa samarbeten mellan olika 

aktörer, vara en resurs för att öka delaktighet, mångfald, engagemang, synliggöra 

konventionens mål och syfte och vara en kunskapskälla om levande traditioner (Insitiutet för 

språk och folkminnen 2019, s.7). Alla i samhället, förutom företrädare för kommersiella 

intressen och politiska organisationer, kan lämna förslag på nya immateriella kulturarv och 

förteckningen ses som ett levande dokument som ständigt uppdateras med nya, antagna 

förslag som kunskapskälla om levande traditioner. Besluten kring vilka förslag som godtas till 

förteckningen tas av Isof och grundas på sammantagen kompetens gällande immateriella 

kulturarv och kulturforskning, gällande rätt och samråd med organisation som har byggts upp 

för arbetet med konventionen (Institutet för språk och folkminnen 2019).  

 

Brukshästkörningens historik 

Hästar har under hela människans odlingstid varit dragdjur och en viktig del av del av den 

agrara utvecklingen (Dyrendahl 1997, s. 17). Enligt Welinder, Pedersen och Widgren (1998) 
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finns det hällristningar från bronsåldern föreställande hästar som både rid- och dragdjur 

(1998, s. 87). Ett exempel på det finns vid Kiviksgraven, som går att se exempel på i figur 1.  

Här står människan med ett svärd i bältet på en vagn dragen av två hästar (Toreld & 

Andersson 2015, s. 21-22). Det finns även bronsskulpturer som föreställer hästar som drar 

vagnar. Troligtvis var hästarna i den yngre bronsåldern i storlek av dagens gotlandsruss eller 

fjordhästar och att de till färgen liknade de vilda tapirerna och mongoliska vildhästarna med 

en brun till gulbrun färg med mörk man, mörka ben och en mörk strimma på ryggen. Det 

äldsta fyndet av hästben som troligen, men inte bevisat, är av tamhäst hittades på Gotland och 

är daterat till 2700 f.Kr. (Welinder, Pedersen och Widgren 1998, s. 87-88).  

 

  

  

Under 1700-talet var hästen en viktig del av jordbruket och för transport. De var mer allsidiga 

än oxarna men var också mer krävande gällande foder och mer känsliga för fuktigt och löst 

underlag i jordbruket. Hästarna tränades från fyraårsåldern fram till sexårsåldern då de ansågs 

fullt arbetsföra. Det ansågs skambelagt att äta, slakta och äta hästkött. Det gjorde att hästarna 

ofta fick leva länge och bli gamla, vilket möjligen är en av anledningarna till att bonden ofta 

hade ett starkt kamratband till hästen (Gadd 2000, s. 165). Hästen var ett prestigedjur för 

bonden. Skötseln av hästarna var en statussymbol och utfördes därför av männen, till skillnad 

från skötseln av de andra djuren som var en kvinnosyssla (Gadd 2000, s. 58).  Fortfarande var 

arbetshästarna under 1700-talet små och mindre krävande än dagens. Uppgifter säger att ston 

var ungefär 120-140 i mankhöjd och de något större hingstarna var därför inte större än 

dagens gotlandsruss (Gadd 2000, s. 166).  

 

Hästen som manlig statussymbol var något som fortsatte även in på 1800-talet och fanns en 

man i hushållet var det nästan alltid han som skötte och körde hästen. När pojkarna var i 12-

årsåldern fick de lära sig att köra häst (Morell 2001, s. 48-49, 54). Under industrialiseringen 

av skogsbruket, med sin början på mitten av 1800-talet, arbetade många bönder runt om i 
 

Figur 1. Stenristning av två hästar som drar en vagn vid Kiviksgraven. 

Bilden är beskuren. Bild: Karl-Erik Granath, Nordiska museet. 
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landet under vintertid med skogsbruket. Hästen användes för att transportera virket från 

skogen fram till flottningsled eller väg (Dyrendal 1998, s. 32). Under 1800-talet började 

tyngre, utländska raser korsas med den inhemska lanthästen för att få stora hästar med hög 

dragkraft. Korsningarna gjorde att den svenska lanthästen hotades och aveln blev inte heller 

framgångsrik. Under 1870-talet importerades en mindre bergsardenner och sedan kom de 

större ardennerna till Sverige. Avelsföreningen för svensk ardenner bildades 1923 och var då 

populär framför allt i södra halvan av landet. Samtidigt fanns ambitioner om att utveckla 

lanthästen och i början av 1900-talet påbörjades en anstalt för hingstuppfödning i Wången i 

Jämtland som blev en betydande del av den nordsvenska brukshästens framgång. 

Nordsvensken kom att dominera i Bergslagen och Norrland (Morell 2001, s. 243–245) 

 

Vid andra världskrigets slut avslutades också hästens storhetstid inom jordbruket då traktorn 

fick sitt stora genombrott. Då fanns ungefär 500 000 arbetshästar i Sverige (Morell 2001, s. 

243, 293). 

 

Brukshästkörningens fördelar  

I en studie undersökte och jämfördes växthusgasutsläppen vid skogsarbete med häst och 

mekaniserad metod, där både delvis mekaniserad och helt mekaniserad metod tillämpades. I 

kalkylen togs alla faktorer med, både under och mellan arbetstiden med faktorer som 

exempelvis foder, veterinär, vatten, bete och stall. Även om den helt mekaniserade metoden 

var mer effektiv per hektar så visade resultatet att den delvis mekaniserade metoden, med 

motorsåg och häst, var den metod som hade minst växtgasutsläpp, där transport till och från 

arbetsplatsen stod för den största andelen på 60 % (Engel, Wegener & Lange 2011). I en 

liknande studie undersöktes också växthusgasutsläpp i samband med beredning av såbädd. 

Även här såg man att djurets dragkraft hade mycket mindre utsläpp. På utsläpp av 1 kg 

koldioxidekvivalenter (CO2eq) kunde den mekaniska metoden förbereda 18,69 kvadratmeter 

medan djuret kunde förbereda 330,63 kvadratmeter såbädd. Samma studie visade dessutom 

att även i skogsbruket hade metoden med dragdjur betydligt mindre påverkan (Cerutti, Calvo 

& Bruun 2014).  

 

Det går även att jämföra markpåverkan av skogsbruk med häst och maskinell metod. Hansson 

(2019) menar att den maskinella metoden orsakar djupa spår och jordkompaktering. En 

rapport från 2016 visar att 89 % av helavverkningarna i Mellansverige hade synliga spår med 

ett djup på 5-25 cm. Jordkompaktering i skogsbruket orsakar en produktiv förlust, eftersom 

trädplantornas tillväxt minskar eller till och med dör. Skador på rötterna kan också indirekt 

hindra trädtillväxten eftersom de blir mer mottagliga för svampangrepp. Den här typen av 

skador orsakat av det helmaskinella skogsbruket kan ha negativa effekter delar av skogens 

ekosystem, där bland djurliv, växtlighet, vatten och jord (2019, s. 15-16). Hästen är en mer 

varsam metod. Mindre skog behöver avsättas som stickvägar och trädens rötter, stam och 

undervegetation skonas vid användning av häst i skogsbruk (Dyrendahl 1997, s. 37). Det finns 

även en studie som visar att vissa svamparter, till exempel kosopp (Suillus bovinus) gynnas av 

tramp i skogsmark som då bildar många fruktkroppar (Axelsson Linkowski 2010 s. 22).  
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Källman (2010) undersökte kostnaden för att använda häst i skogsbruk i jämförelse med 

skotare med olika stor lastningskapacitet. I undersökningen beräknades en häst kunna lasta 3 

kubikmeter virke, 2,1 gånger i timmen, vilket då blev en kostnad på 63,5 kronor per 

kubikmeter. En typ av skotare som kan lasta 7 kubikmeter virke, 1,5 gånger i timmen 

beräknades kosta 74,40 kronor per kubikmeter, vilket är en prisökning på 17,1 % jämfört med 

hästen. Andra skotare med högre kapacitet, det vill säga med fler kubikmeter per lass eller 

som kan ta fler lass per timme, beräknades kosta mindre än hästen (2010, s. 18). 

 

Sambandet mellan kulturell och biologisk mångfald 
Kulturell och biologisk mångfald har tidigare setts utan anknytning till varandra. Idag finns 

flera anledningar att se sambandet mellan dessa (Pretty et al. 2009, s. 101-102). Bland för- 

och icke-industrialiserade kulturer har många lärt sig, medvetet eller omedvetet, att använda 

naturresurserna och markerna med så pass stor försiktighet att naturresurserna kommer räcka 

till deras framtida generationer. Framför allt för att det är, och har varit, en viktig roll i 

resursberoende kulturers överlevnad. Det här är något forskare idag har förstått är en 

betydande kunskap i frågan om bevarande om biologisk mångfald, där dagens metoder inte 

fungerar (2009, s.103).   

 

Tunón (2010) skriver om betydelsen av den traditionella kunskapen idag och hur den hänger 

samman med naturvård och biologisk mångfald. Han menar att det finns anledningar till att 

sträva efter ett bevarande av traditionella sätt att nyttja naturresurser och kunna bevara 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald med hjälp av bevarad traditionell markanvändning. 

Tunón skriver vidare att den flora och fauna som finns idag är formad efter människans hävd 

och markanvändning under tusentals år. Samhällsförändring och utveckling har gjort att den 

hävden har ändrats under det senaste seklet, vilket resulterar i att den hävdgynnade biologiska 

mångfalden har minskat. Genom att nyttja kunskap som finns om traditionella hävden av 

marken så kan den mångfalden bevaras. En annan aspekt Tunón tar upp är hur traditionella 

innovationer kan bidra till ett hållbart samhälle. Han menar att samhället inte kan ställa 

tillbaka till den typ av naturbruk som var förr utan i stället använda dagens teknologi och 

vetenskap tillsammans med den traditionella kunskapen för att skapa innovationer som är 

hållbara och moderna (2010, s. 27-30).  

 

Befintlig kunskap/pågående forskning 

Det har inte gått att finna något vetenskapligt eller populärvetenskapligt material om 

brukshästkörning som immateriellt kulturarv. Det finns kortare beskrivningar och 

benämningar, exempelvis Cerutti, Calvo & Bruun (2014) som hävdar att användningen av 

arbetshästar är viktig och skulle den helt ersättas av maskinella metoder så skulle ett kulturarv 

som leder oss ända tillbaka till bronsåldern försvinna (2014, s. 397). Det finns dock mer 

material om hästens historik och forskning om hur brukshästkörningen kan vara behövlig, 

dess fördelar och utveckling i framtiden. I boken Arbetshästen under 200 år (Liljewall & 

Myrdal 1997) finns en samling av artiklar om hästens roll under de senaste 200 åren som ger 

en bred kunskap. Ryd har gett ut Timmerhästens bok (1991) som bygger på berättelser och 

samtal med äldre kuskar om brukshästkörning och arbete i skogen, vilket är en källa till 
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kunskap och förståelse för hur skogsbruket gick till under sent 1800-tal och 1900-talet. 

Sidbäck (1998) har i boken Hästmannaskap: körning gjort en större överblick av allt som rör 

brukshästkörning, från hästen, stallet och sjukdomar till samspelet mellan människa och häst 

och hur brukshästkörning fungerar i praktiken.  

 

Börjesson (2013) har i sitt kandidatarbete Användning av arbetshäst - hästen som redskap vid 

vård av kulturreservat gjort en undersökning kring brukshästarnas användning inom 

kulturreservat, där tre kulturreservat finns representerade, som redogör varför man använder 

arbetshästar i dessa miljöer. Källman (2010) har i sin masteruppsats Demand and economic 

potential for working horses in Swedish municipalities undersökt hästen som arbetsmetod 

inom ett antal svenska kommuner. På kandidatnivå har även Berg (2017) gjort en 

undersökning kring arbetshästens användning inom skogsbruket i framtiden med hjälp av 

intervjuer från olika yrkesgrupper inom skogsbruk. När det gäller kontakten mellan djur och 

människa finns boken Kor och människor: nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på 

torp och herrgårdar 1850-1914 (2005) av Israelsson (idag Martiin) som beskriver hur 

nötkreatursskötseln sett ut historiskt. Här är begreppet ”koöga”, eller mer generellt djuröga, 

undersökt av författaren och ger en definition av begreppet och i förhållande till nötkreatur, 

vilket blir en intressant fråga att undersöka vidare bland kuskarna. 

 

Det finns mycket studier och forskning om immateriellt kulturarv, dess definition, syfte, 

värdering och hur det fungerar i praktiken. Då handlar det oftast om andra immateriella 

kulturarv som exempelvis trädgårdsarbete, trähantverk och olika typer av slöjd. Smith & 

Akagawa (2009) har sammanställt boken Intangible heritage där akademiker och utövare som 

på något sätt arbetar inom det immateriella kulturarvet diskuterar det ur flera aspekter och 

från olika delar av världen.  

Problemformulering och frågeställningar 
 

Brukshästkörning är en kunskap och arbetsmetod som har minskat drastiskt sedan traktorns 

genomslag efter andra världskriget och framåt (Dyrendal 1997, s.30–31). Brukshästkörningen 

som kunskap har en lång tradition men används idag i väldigt liten utsträckning till skillnad 

från innan mekaniseringen i jord- och skogsbruk. Idag finns många kunskapsluckor eftersom 

många inte vet om brukshästkörningens fördelar och därför väljer andra metoder, vilket gör 

att kunskapen riskerar att försvinna om det inte finns en efterfrågan. Dokumentation skulle 

kunna vara ett sätt att minska risken för att kunskap går förlorad, och är dessutom ett sätt att 

bevara ett immateriellt kulturarv. Brukshästkörning är en kunskap som är mycket lite 

dokumenterat, enligt Ryd (1997, s. 111). Det finns mycket dokumenterat om huggning i skog, 

statistik över hästuppfödning och hur många hästar som körts, men väldigt lite om körningen 

som kunskap, eftersom kunskapsöverföringen oftast gick muntligt från far till son när hästen 

användes på gården. Det här gör att kunskapen aldrig blev nedtecknad och försvinner därför 

med kuskarna (1997, s. 111).  

 

För att möta dagens behov i form av effektivitet, ergonomi och ekonomi krävs det att 

brukshästkörningen som hantverk och kunskap utvecklas med tiden för att kunna skyddas. I 
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många sammanhang är det inte rimligt att använda samma metoder och redskap som på 1800-

talet och tidigare eftersom efterfrågan och markanvändning är i en annan skala i dag. 

Samtidigt är det i vissa sammanhang mer relevant att använda sig av äldre metoder och 

redskap för att det visar sig fortfarande vara en hållbar eller effektiv metod. Det här arbetet 

handlar om att se brukshästkörningen som en kunskap för att kunna analysera det i 

förhållande till immateriellt kulturarv.  

 

Frågeställningar 

• Ur vilka aspekter kan brukshästkörning ses som ett immateriellt kulturarv? 

• Hur kan kunskap om hästkörning dokumenteras och förmedlas? 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur brukshästkörning kan betraktas som ett immateriellt 

kulturarv genom att titta på brukshästkörningens dåtid, nutid och framtid. Med hjälp av 

intervjuer är syftet att förstå yrkesverksamma kuskars kunskap och hantverk i deras arbete 

med häst. En del av arbetet är att se hur hantverkskunskapen kan dokumenteras via bild och 

text för att ge en bredare förståelse och kunskap om ämnet. Genom att dokumentera och fånga 

en del av en kunskap går det på ett tydligare sätt förstå varför kunskapen är viktig att skydda, 

men likväl för att visa hur och varför kunskapen används idag.  

Avgränsningar 
 

Arbetet begränsar sig till brukshästkörning som kunskap, historik och tradition i Sverige 

eftersom fokuset är på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Arbetet 

fokuserar också på den del av brukshästkörning som utförs i skog och landskap, det vill säga 

skogsarbete, slåtter och jordbruk. All annan typ av hästkörning som exempelvis turistkörning, 

tävlingskörning, trav och event undantas. I dokumentationen körs hästen från marken, men 

det ska förtydligas att kusken kan arbeta både på fot och sittande i körning inom jord- och 

skogsbruk, beroende på redskap och arbetssätt. Arbetet begränsar sig också till att undersöka 

kuskarnas syn på kunskap, kunskapsöverföring och metod i det hantverk som 

brukshästkörning är.  

Teoretiskt ramverk 
 

Resultatet av undersökningen utgår och analyseras i förhållande till immateriellt kulturarv. 

Det betyder att immateriellt kulturarv är arbetets teoretiska ramverk. Konventionen om 

tryggandet av det immateriella kulturarvet är till för att skydda det som inte går att ta på. 

Enligt konventionen, artikel 2, är definitionen av immateriellt kulturarv följande: 

 

”1. immateriellt kulturarv: sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskap, 

färdigheter – liksom tillhörande tillvägagångssätt, ändamål, artefakter och 

kulturella miljöer - som lokalsamhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer 

erkänner som en del av sitt kulturarv. Detta immateriella kulturarv, som överförs 



 
18 

från generation till generation, omskapas ständigt av lokalsamhällen och grupper i 

samspel med omgivningen och naturen och i förhållande till historien och ger dem 

en känsla av identitet och kontinuitet, och främjar därigenom respekten för 

kulturell mångfald och mänsklig kreativitet. För de syften som avses i denna 

konvention ska endast beaktas sådant immateriellt kulturarv som är förenligt med 

gällande instrument om mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på 

ömsesidig respekt mellan lokalsamhällen, grupper och enskilda personer och på 

hållbar utveckling.” (Unescos konvention om tryggande av immateriella 

kulturarv, 2003) 

 

Palmsköld (2011) beskriver i sin text ’Hantverkskunskap som immateriellt kulturarv’ hur 

immateriellt kulturarv ska definieras. Hon menar att det handlar om sådant som inte går att ta 

på som kunskap, färdigheter, uttryck och sedvänjor. Det är också något som överförs mellan 

generationer (2011, s. 97). Vidare talar Palmsköld om den levande traditionens överlevnad, att 

det krävs att människor utför det regelbundet. Det krävs att det skapas platser för 

verksamheter och ett aktivt stöd och främjande för att kunskapen ska föras vidare till andra 

(2011, s. 102–103). Dessutom menar författaren att levande bruk och tradition handlar om 

förändring. När samhället förändras så tas också nya former för traditioner, seder och 

kunskap, vilket är något som sker hela tiden (2011, s.103).   

 

Metod och material 
 

I den här undersökningen har fyra kuskar intervjuats för att få en bild av hur 

brukshästkörningen ser ut idag och för att få en förståelse för deras kunskap. Den här typen av 

material ger inte en generaliserad bild av brukshästkörning. Alla kuskar har olika bakgrund, 

förförståelse, ålder, syn på hästkörning och är på olika platser i landet. Materialet från 

intervjuerna kommer direkt från källan och är personligt med självupplevda händelser och 

kunskap vilket gör den trovärdig.  

 

Intervjustudie 

För att få en förståelse om brukshästkörning som immateriellt kulturarv gjordes fyra 

semistrukturerade intervjuer med kunniga kuskar som arbetar, eller har arbetat, dagligen med 

häst, flera av dem i känsliga kultur- och naturmiljöer. Kuskarna har en lång erfarenhet av 

brukshästkörning och har med åren fått mycket kunskap om både brukshästkörning som 

hantverk och det band som skapas mellan människa och häst när de arbetar tillsammans. 

Intervjuerna utgick från ett antal frågor rörande egna erfarenheter, egen utveckling, 

traditionella verktyg och metoder, kunskapens överföring och brukshästkörningens framtid. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade fanns en förutbestämd frågelista som alla kuskar 

fick svara på, men även följdfrågor kring svaren lades till under intervjuerna. Se de 

förutbestämda intervjufrågorna i bilaga 1. Kuskarna som intervjuades är: 

 

• Ola Karlén, före detta kusk som använt nordsvensk brukshäst i skogsarbeten i över 25 

år. Han har även lärt ut sin kunskap till andra kuskar och studenter.  
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• Siri Berg, anställd kusk på företaget Gunnebo slott och trädgårdar, där hon bland annat 

arbetar i kulturreservatet.  

• Jessica Bergqvist, kusk, museibonde på kulturreservatet Äskhults by och 

egenföretagare tillsammans med Thomas Carlsson. 

• Nina Söderström, kusk och egenföretagare som är utbildad och även arbetar som 

biolog inom naturvård.    

 

Dokumentation av hantverk och kunskap 

Genom ett studiebesök den 3 februari 2021 hos en av kuskarna, Siri Berg på Gunnebo slott 

och trädgårdar, gjordes en dokumentation av skogsarbetet. I fokuset ligger arbetet med 

lunningsbåge som metod och redskap, men också hur kusken arbetar, planerar och 

kommunicerar med hästen. Syftet med materialet är att försöka fånga kunskapen via text och 

bild för att få en större förståelse och inblick i hur kunskapen används och fungerar. 

Dokumentation är inte bara en metod i bevarandet och tryggandet av en kunskap, det ger 

också en bild av hur det immateriella kulturarvet ser ut i sin praktiska form och ger då en 

tydligare bild av hur den fungerar. I undersökningen användes foto, film och observation med 

frågor för att på olika sätt kunna fånga kunskapen. Filmerna används som källa i arbetet. Att 

filma när kusken berättar med egna ord om hur hon arbetar och om hennes kunskap vilket ger 

ett tillförlitligt material och källa som går att använda och skriva ner. 

Resultat 
 

Resultat av intervjuer 

Hur brukshästkörning används idag 
I kulturreservat används ofta häst för att förstärka helhetsupplevelsen och den tid som 

kulturreservatet ska spegla. Två av intervjupersonerna använder häst i sitt arbete på två olika 

kulturreservat. Jessica Bergqvist är museibonde på Äskhults by och menar att hästarna 

används i nästan allt arbete. De används inom alla moment inom jordbruket som harvning, 

plöjning, sådd och grässlagning. I naturvården på reservaten används hästarna även vid till 

exempel naturvårdsbränning och spångbygge där hästarna drar ut det material som behövs 

(Jessica Bergqvist 2021-02-02).  

 

På Gunnebo slott och trädgårdar arbetar Siri Berg som kusk. Siri menar att hästarna på 

Gunnebo slott och trädgårdar används till framför allt transporter, slåtter och gräsklippning. 

Hon transporterar ofta naturmaterial som gräs, löv, grenar, stockar och annat som blir en 

restprodukt av skötseln i kulturreservatet. Under vinterhalvåret arbetar hon i skogsområdena 

med att ta ut fällda träd. Under sommarhalvåret sköts gräsytorna runt om slottet med en 

hästdriven gräsklippare. Det finns även planer på jordbruk och då är tanken att använda häst 

(Siri Berg 2021-02-03).  

 

Nina Söderström använder hästen både i sitt företag och privat på sin gård. Hon berättar att 

hon använder hästarna i skogsarbete, stadsnära uppdrag och även vid jordbruksarbete som till 

exempel slåtter, harvning och potatissättning. Utöver det får hon mycket turistinriktade 
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uppdrag som vid marknader och bröllop (Nina Söderström 2021-02-25).     

 

Reaktioner från omgivningen 
Både Jessica och Siri jobbar i besöksmiljöer och får båda reaktioner från besökare. Jessica 

menar att hon och Thomas får många kommentarer när de arbetar med hästarna. Hon säger att 

det väldigt mycket positiva reaktioner och att hon tror att de flesta besökarna kommer till 

Äskhults by för att se hästarna arbeta. De negativa reaktionerna kan vara de som tror att det är 

synd om hästen och att den tycker det är jobbigt. Då får man berätta för besökaren att de inte 

gör någon arbetsuppgift som hästen i fråga inte är förberedd för. Som till exempel att sätta en 

ung häst framför något tungt eller svårt. Hon säger även att utanför kulturreservatet, när de 

gör skogsarbeten till exempel, kan arbetet med häst bli något mysigt som familjer kommer 

och tittar på och äldre människor får nostalgiska minnen av när hästen användes i sin 

barndom (Jessica Bergqvist 2021-02-02). Siri instämmer i att det är många äldre som börjar 

berätta om sina minnen från exempelvis när deras pappa körde häst. De berättar sin 

uppskattning att få se en arbetshäst och få veta att de används även idag (Siri Berg 2021-02-

03). Även Nina har fått många reaktioner från äldre människor som hållit på med hästkörning 

när de var yngre och tycker det är roligt att se en arbetshäst som dessutom är lugn och trygg 

(Nina Söderström 2021-02-25).   

 

Brukshästkörning som kunskap 
Brukshästkörning är en kunskap som utvecklas med åren, det är något som alla kuskar ger ett 

entydigt svar om. Efter den ettåriga kuskutbildningen på Strömsholm fick Siri öva mycket 

själv, både på sitt sommarjobb och på jobbet på Gunnebo slott och trädgårdar. Hon fastslår att 

det inte går att bli en färdig kusk på ett år, utan att det är något som utvecklas genom åren. Det 

är mycket att lära sig och förmågan att läsa häst tar tid att öva upp. Dessutom är varje häst och 

situation unik. Hon menar att hon utvecklas dagligen, speciellt just nu när hon arbetar med en 

ny häst. Då är allting nytt igen. Hon menar att hon lär sig av den nya hästen att hantera häst 

och att ge honom rätt signaler för att han ska förstå vad hon vill. Siri fortsätter med att även 

redskap och arbetssätt är stora delar att lära sig. Till exempel om de börjar med jordbruk på 

Gunnebo slott och trädgårdar, som är hon är mindre kunnig inom och då måste hon lära sig 

mer genom att prata med andra, eventuellt ta dit någon som kan lära henne och själv prova sig 

fram (Siri Berg 2021-02-03).  

 

Jessica instämmer i att det handlar om all tid i tömmen. Det gäller att nötandet, att arbeta dag 

efter dag med brukshästkörningen för att det ska sätta sig i ryggmärgen. Som nybörjare har 

man fullt upp med att bara gå och kan inte hålla koll på det hästen kör, till exempel en vält 

eller harv. Nu är det möjligt att göra allting samtidigt tack vare att man lär sig för varje minut 

som går, menar Jessica. Framför allt handlar det om att gå bakom hästen, i stället för att åka. 

Gör man fel får man gå en extra gång och då lär man sig köra väl (Jessica Bergqvist 2021-02-

02).  

 

Även Ola beskriver hur hans kunskap har utvecklats, mycket genom att lära sig själv och ta 

lärdom av erfarenheter han fått genom åren. Han betonar att det framför allt handlar om att 
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hästen i många fall utbildar kusken samt att alla hästar är olika i sin personlighet, hur de 

fungerar och att man som kusk måste anpassa sig efter varje häst (Ola Karlén 2021-02-01).  

 

Nina ger ett liknande svar som övriga kuskar, att det handlar om att ju mer hon kör, desto mer 

lär hon sig vad som är bra metoder och körvägar. Hon säger även att man lär sig läsa av 

hästen ju mer man kör. Hon menar att det är precis som livet, varje tillfälle man hanterar häst 

är en erfarenhet rikare (Nina Söderström 2021-02-25). 

  

Betydelsen av ett gott djuröga 
Enligt Israelsson (2005) är ett gott ”koöga”, eller ett djuröga, definierat enligt följande:  

 

Enligt det förslag till definition som utarbetats tillsammans med humanekologen 

Jutta Falkengren, innebär förmågan till ett gott djuröga ett perceptivt, 

professionellt förhållningssätt i samspelet med boskapen. Det goda koögat kan 

också beskrivas som människors förmåga att parallellt med det praktiska arbetet 

hålla en hög koncentration på djuren och att med hjälp av alla sinnen iaktta minsta 

signal från eller mellan djuren. Ett sådant samspel med djuren är generellt sett 

oberoende av tid och plats, en form av tyst kunskap utan starkare bindning 

till materiella förhållanden. Ett gott koöga medför en beredskap att förebygga 

problem bland djuren, fördela resurser och en förmåga att bedöma andra åtgärder 

som kan förbättra såväl djurens förhållanden och människornas arbetsglädje, som 

produktionsresultatet. (Israelsson 2005, s.268) 

 

Alla kuskar fick frågan om de kan känna igen sig i definitionen. Jessica menar att hon kan se 

på en häst hur den mår, till exempel om den är nervös, orolig eller irriterad. Det handlar om 

att se olika individer och hur mycket de kan pressas och vad som är trots. Hon konstaterar att 

Thomas är duktig på att se var gränsen går och är tydlig med vad han vill, vilket mycket har 

att göra med att han har mer erfarenhet. Det viktigaste att lära sig först är att se när en häst är 

sjuk. Sedan handlar det om den ständiga utvecklingspotentialen. Hon menar att hon kan känna 

en häst väl i stallet och vid tömkörning, men känna sig osäker när den väl ska spännas för och 

tycker att det är bättre att kollegan Thomas gör det eftersom han har en annan attityd och sätt. 

Det handlar mycket om självförtroende, till exempel att inte visa sig själv osäker vid jobb med 

unga hästar. Jessica säger dessutom att man lär känna hästar som man arbetar mycket med, 

men man som kusk inte får vara rädd för att utvecklas. Det är en kick när hon och en ny häst 

börjar förstå varandra och utvecklas tillsammans (Jessica Bergqvist 2021-02-02). 

 

Siri instämmer i att den förmågan är viktig. Hon menar att det är i princip ett krav att ha ett 

”koöga” som kusk. Det är ett riskfyllt jobb och eftersom hästen är ett flyktdjur så måste hon 

hela tiden fokusera, läsa hästen och kunna förutse händelser. Om hon ser ett rådjur innan 

hästen så kan hon lättare förebygga att något händer. Siri säger även att det är mentalt 

krävande för henne att hela tiden läsa hästen, men när hon fokuserar och hästen fokuserar på 

henne så skapas det fantastiska samspelet (Siri Berg 2021-02-03). Nina menar att ett gott 

koöga, eller hästmanskap som hon själv tänker på, är något som händer hela tiden. Hon läser 

hästen i alla situationer, både i på gården när hästarna går i hagen och ute i arbetet. Nina 
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förklarar att hon till exempel ser om hästen reagerar på något, hon kan få en uppfattning av 

hur tungt hästen tycker att det är vid start av ett lass med timmer eller hur hästen reagerar på 

miljön. Om den verkar tycka ett stenigt underlag är jobbigt så kan den vara öm i någon hov 

eller i leder. Att läsa den typen av signaler hjälper till att förebygga skador både på sig själv 

och hästen, menar Nina (Nina Söderström 2021-02-25). Enligt Ola tar det ungefär ett år att 

lära känna och förstå en ny häst. Han säger också att det är en lärdom att förstå hur klok 

hästen är och att den förstår bättre än man tror, både på gott och ont. Han berättar att den ofta 

själv vet vilken väg som är smidigast genom skogen och när han vill att den ska pausa, så 

startar den oftast själv när den känner sig färdigvilad. Det gäller också att vara förutseende, 

hästen känner av när lasten är klar och vill gärna börja i trav. Då gäller det att lära sig vara 

beredd. Hästen utnyttjar gärna situationer, hur erfaren kusken är och vilka fördelar den kan få 

av kusken (Ola Karlén 2021-02-01).    

  

Fördelar och nackdelar med att arbeta med häst 
Siri Berg ser många fördelar med att arbeta med häst. Hon menar att det på många sätt är ett 

hållbart sätt att arbeta på. Det är socialt, kulturellt, ofta mer ekologiskt hållbart och i vissa fall 

mer ekonomiskt. Det är socialt hållbart eftersom många människor blir glada och tycker det är 

kul att få se en häst, det är bra att människor får kontakt med djur och det är mindre störande 

ljud än det blir med en maskin. Det är ofta ekonomiskt hållbart om det handlar om att arbeta 

på mindre ytor, som mindre skogsparti eller mindre gräsyta. Om det är mindre ytor blir hästen 

ofta mer praktisk eftersom den tar mindre plats och har en lägre inställelsekostnad. Hästen gör 

dessutom mindre markskador och fungerar i vissa speciella situationer där maskiner inte kan 

arbeta, till exempel på översvämmade ytor. Siri ser det som en fördel att den även ger gödsel 

till odlingar och att hästen betar av ytor (Siri Berg 2021-02-03). Nina tar också upp den 

sociala faktorn, till exempel när hon jobbar nära skolor kommer klasser för att titta på när hon 

arbetar. Då kan hon kan berätta om varför hästkörning som metod fortfarande fungerar (Nina 

Söderström 2021-02-25).  

 

Jessica Bergqvist tar upp andra fördelar med att arbeta med häst. Hon menar att samarbetet 

och mellan häst och kusk, när de förstår och litar på varandra, är en stor tillfredsställelse och 

ger en fantastisk känsla. På samma sätt menar hon att det är en lika stor nackdel när de inte 

förstår varandra och båda blir irriterade (Jessica Bergqvist 2021-02-02). Både Jessica och Siri 

menar att en nackdel är allt arbete runt omkring. Det är mycket jobb och det finns inte 

möjlighet att pausa och ställa in hästen en längre tid på samma sätt som med en maskin. En 

häst kräver arbetstid såväl innan som under och efter arbetet (Siri Berg 2021-02-03, Jessica 

Bergqvist 2021-02-02).  

 

Enligt Nina är arbetet med häst i skogsbruket både en fördel och nackdel. Hon menar att det 

är en fördel att hästen kan köra året runt i jämförelse med en maskin som används med fördel 

vid tjäle. Det behövs inte heller lika stora körvägar och blir inte lika mycket körskador i 

skogen med häst. Det blir inte bara fysiska skador av maskinell metod som skogen har svårt 

att reparera, utan också en kompaktering av jorden som gör att rötterna får mindre syre till att 

växa. Det är däremot en nackdel med häst vid manuell lastning eftersom det ofta blir dyrare 
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(Nina Söderström 2021-02-25).   

 

Brukshästkörning som immateriellt kulturarv 
Siri anser att brukshästkörning går att se som ett immateriellt kulturarv. Hon menar det är 

tydligt att brukshästkörning är ett kulturarv därför att ett kulturarv är något som skapats 

genom generationer och som utvecklas med samtiden. Det är något som bär spår av dåtid men 

som fortfarande finns i nutid och där det fortfarande sker en utveckling och förändring. Det är 

en kunskap som gått från person till person genom att köra häst tillsammans och genom att 

prata om det. Vidare menar hon att det fortfarande sker en utveckling inom 

brukshästkörningens alla delar som redskap, kuskar, hästar och avel. Det är viktigt att det 

utvecklas eftersom det är en kunskap vi behöver nu och troligtvis även i framtiden, när det 

kanske finns en brist på drivmedel eller blir svårt att ta upp kol ur marken och i stället måste 

arbeta mer med hästdrivna metoder (Siri Berg 2021-02-03).  

 

Nina pekar på att det finns en risk att brukshästkörning som immateriellt kulturarv i stället 

skulle gynna de som är av åsikten att brukshästkörning är något ålderdomligt och inaktuellt i 

dagens moderna samhälle. Hon säger samtidigt att kunskapen är ett immateriellt kulturarv, 

finns inte kunskapen kan man inte fortsätta. De som håller på med hästkörning förvaltar ett 

kulturarv, men även om kunskapen är ett immateriellt kulturarv så finns det lika mycket av 

det praktiska som även spelar in, menar Nina (Nina Söderström 2021-02-25). 

 

Enligt Jessica är det viktigt att brukshästkörning som kulturarv får leva vidare. Dels ur den 

kulturhistoriska aspekten för att hålla det vid liv genom att använda det, dels för att fler ska få 

upp ögonen för att brukshästkörningen finns. Hon menar att brukshästkörningen både har 

betytt mycket historiskt sett, och att det finns en framtid i det som man som kusk måste ha 

med sig och som många ofta glömmer. Det är en kunskap som kan komma att behöva 

utnyttjas, till exempel om resurserna tar slut, även om hon inte tror att alla kommer börja köra 

häst igen. Jessica fortsätter med att det finns en framtid i brukshästkörning precis lika mycket 

som det är historiskt. Idag är det mest använt för den historiska delen och därför är det viktigt 

som kusk att informera när man pratar med andra att det har både en både historik och framtid 

(Jessica Bergqvist 2021-02-02). Ola menar att brukshästkörning inte används i samma 

utsträckning som innan mekaniseringen och att även om brukshästkörningen utvecklas så gör 

den maskinella metoden det med. Till exempel maskiner som inte behöver lika mycket 

stickvägar och gör ungefär lika liten skada på marken som hästen. Det är anledningar till att 

brukshästkörning som kunskap inte får lika starkt skydd, menar Ola. Avslutningsvis menar 

Ola att det givetvis är viktigt att bevara kunskapen och det finns tillfällen där hästen är 

nödvändig, det vill säga där inget annat kommer fram, och därför är kunskapen om 

brukshästkörning viktig att bevara (Ola Karlén 2021-02-01).    

 

Användningen av äldre redskap och utvecklingen av nya redskap 
Bland kuskarna finns blandade svar kring användningen av äldre redskap som metod i arbetet 

med häst och varför kusken väljer att använda sig, eller inte använda sig, av det. Ola svarar att 

han endast har använt sig av äldre utrustning och metoder i sitt skogsarbete, förutom en typ av 
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hjuldoning som blev specialgjord för hans arbete. Han menar att de redskap han använt 

fungerar bra eftersom de alltid har använts och går att få tag på begagnat. I frågan om 

utvecklingen av äldre redskap säger Ola att han tror att det är svårt att utveckla äldre redskap 

och eftersom hästen inte används i samma utsträckning idag så blir efterfrågan inte lika stor. 

Nackdelen med de äldre redskapen är att de inte är ergonomiska för kusken och kräver tunga 

lyft. Fördelen med äldre redskap är att de ofta är enklare, men inte effektivare än nya, menar 

Ola (Ola Karlén 2021-02-01).  

 

Jessica berättar att hon och Thomas använder mycket äldre redskap och metoder på Äskhults 

by, men inte lika mycket i andra arbeten med häst. Anledningen är att Äskhults by är ett 

kulturreservat som ska visa upp hur jorden brukades i början på 1800-talet, även om de äldre 

redskapen som används till och med är för nya för den tid som ska speglas på Äskhults by. 

Jessica säger vidare att problemet med att använda äldre redskap är att de börjar bli för slitna 

och gör inte heller ett bra jobb. Det krävs att man som kusk är händig för att hålla i gång 

maskinerna. Spetsar på harvpinnarna och spetsar på plogar behöver förlängas och svetsas för 

att fungera. Jessica säger även att människorna i det äldre jordbrukssamhället var händiga och 

kunde lite om allt, något som behövs även idag för den som vill arbeta med äldre redskap. 

Hon menar också att vissa av redskapen är väl genomtänkta och fungerar väl än idag. Det som 

är fördelen med att arbeta med nyare redskap och maskiner, som exempelvis en 

griplastarvagn, är att det är mer tideffektivt och mindre slitsamt för både häst och kusk 

(Jessica Bergqvist 2021-02-02).  

    

Nina använder mest äldre redskap i sitt arbete. Exempel på äldre maskiner och redskap hon 

använder är hövändare, slåttermaskin, slädar och kälkar. Hon menar att till exempel kälken 

fungerar bättre än vagn vid snöunderlag och att slädarna under vintern ofta är av äldre modell. 

Vidare menar Nina att hon tycker att de äldre redskapen är ett kulturarv som är värt att bevara. 

Hon tar upp som exempel att hon har fått ärva en släde från en äldre hästman som bodde i 

grannbyn och hon menar att det är hedrande att få ärva den typen av redskap och förvalta 

traditionen. Samtidigt menar Nina att det är bra att redskapen utvecklas till det bättre och att 

det finns flera alternativ. Som exempel tar hon upp hur man kan utveckla redskap och 

hjälpmedel för att lasta timmer på ett mer ergonomiskt sätt, utan att behöva en griplastarvagn 

som kan vara dyrt i inköp (Nina Söderström 2021-02-25).  

 

Siri berättar att hon inte använder äldre redskap i någon större utsträckning. Hon har två äldre 

harvar och en såmaskin men menar att om hon skulle använda harv mycket skulle hon 

möjligen använda en annan, nyare variant. Hon påpekar dock att såmaskinen fungerar bra och 

hon kan inte se hur den kan bli bättre i en modernare variant. Även andra äldre redskap som 

fram- och bakkälke vid transport av timmer i till exempel snö samt hjulräfsan är lika 

användbara idag (Siri Berg 2021-02-03). Siri påpekar att hon inte vill kämpa för att använda 

äldre redskap och metoder eftersom hon vill visa upp hästen som något modernt. Hon säger 

att de äldre redskapen ofta tar längre tid att jobba med och då krävs det att något prioriteras 

bort (Siri Berg mailkontakt 2021-02-05).  
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Kunskapens spridning  
Ola berättar att det har varit väldigt roligt att lära ut sin kunskap till andra, inte minst de 

gånger han har haft studenter att dela sin kunskap med och när han ser hur intresserade 

människor är av att lära sig. Han konstaterar även att han har märkt hur allt fler unga 

intresserar sig för brukshästkörning. Under de åren han har arbetat med häst har han sett fler 

unga än äldre som vill lära sig mer om brukshästkörning vilket är en positiv riktning i 

bevarandet av kunskapen, menar Ola (Ola Karlén 2021-02-01). Jessica ser en organisation 

som Sveriges hästkörare och kuskutbildningar med hög kvalité som en viktig del i skyddandet 

och bevarandet av kunskapen. Hon menar dock att hon personligen är trött på att arbeta med 

kunskapsspridningen. Okunskapen bland de som inte är kuskar är väldigt stor, även bland 

Jessica och Thomas uppdragsgivare, där de behöver konkurrera om till exempel skogsarbeten 

och slåtterarbeten. Det är lätt att hamna på ruta ett, säger Jessica, där man återigen får berätta 

om varför hästen kan vara mer effektiv än många andra skogsmaskiner av mindre variant, 

slåtterbalkar eller fyrhjulingar. Det kan både handla om att lära samma person flera gånger, 

eller att kontaktpersoner byts ut. Jessica konstaterar att det skulle behövas till exempel 

informationsfilmer för att sprida kunskapen lättare, men att hon själv inte har tid och ork att 

göra något sådant projekt. Avslutningsvis säger Jessica att hon ändå känner ett ansvar att 

sprida kunskapen. Till exempel att hon vill ge så mycket kunskap hon kan till sina 

praktikanter eller den som är gediget intresserad (Jessica Bergqvist 2021-02-02). Nina medger 

att hon har liknande upplevelser av okunskapen, flera har åsikten att hästkörning är ineffektivt 

och dyrt i jämförelse med maskinell metod. Utbildning och kurser är viktigt för kunskapens 

överlevnad och spridning. Hon menar att det behövs mer dokumentation, till exempel 

intervjuer med äldre som är kunniga kuskar, mer informativa videos på internet och att det går 

att lära ut på nya sätt idag, till exempel via digitala kurser (Nina Söderström 2021-02-25). 

 

Siri berättar att kunskapsutbytet sker automatiskt när besökare stannar och klappar hästen. De 

får lära sig något nytt genom att höra vad hon säger eller se på när hon arbetar. Siri lyfter 

vikten av användningen av sociala medier som ett sätt att lära människor kunskapen om 

brukshästkörning, även om det är bara är ytligt. Det är ett sätt att nå många människor som 

inte förstår vad hästen kan användas till och varför den är ett bra arbetsredskap i dagens 

samhälle. Siri betonar att det behövs mer forskningsarbeten och någon mer bok för 

skyddandet av kunskapen. Hon menar att det tar mycket tid och textutrymme att skriva ner 

kunskapen som finns i huvuden och i kroppen, vilket gör att bara en liten del skulle kunna bli 

nedskrivet. Filmning skulle kunna vara en metod att använda i större utsträckning än idag för 

att dokumentera kunskapen. Men framför allt handlar det om att fortsätta utbilda kuskar, att 

de som kan mindre får lära sig av de som kan mer, avslutar Siri (Siri Berg 2021-02-03).    
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Resultat av dokumentation 

Lunning  
Lunningsbågen används för att transportera stockar ut ur skogen. Det första steget i arbetet är 

att planera en körväg, så att den är tydlig när stocken väl är fastkopplad till hästen. Det är 

viktigt att planera vilket lass man ska dra ut nästa omgång, innan man kör ut det nuvarande 

lasset. Steg två i processen är att se till att stocken inte är fastfrusen i marken, som den ofta 

kan vara under vintertid, utan ligger lös och lätt för hästen att dra i väg. Processen för att fästa 

stocken till lunningsbågen finns beskrivet i bildserien nedan, i figur 2–10.      

 

 
 

Figur 2. Lunningsbågen är utformad som en båge med ett antal kedjor, som kallas snarkedjor, som är till för att 

fästa stockarna i lunningsbågen så att hästen kan släpa ut dem ur skogen. Snarkedjan har något som kallas nål, 

i ena änden och en ögla i andra. Det finns olika typer av utseende på lunningsbågen och dess kedjor. Det finns 

olika längder på kedjorna, som kan väljas utifrån stockens tjocklek. 

 

 
 

Figur 3 och 4. Det första stegen i att fästa stocken till lunningsbågen är att använda sig av en av lunningsbågens 

snarkedjor. Med hjälp av snarkedjans nål förs kedjan under stocken och runt den. 
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Figur 5 och 6. Nästa steg är att föra in nålen i kedjans ögla på andra sidan så kan kedjan dras åt. Då blir det 

som en snara runt stocken. 

 

 
 

Figur 7 och 8. Genom att använda sig av en lunningsbåge med vinsch blir arbetet mer ergonomiskt utan lyft. 

Med vinschens krok fäster man öglan och vinschar upp stocken med veven. 
 

 
 

Figur 9 och 10. Kedjan som går runt stocken fästs sedan i lunningsbågens kant och tar då stockens tyngd när 

vinschen vevas ner igen. Om en kedja används till att fästa flera stockar finns en större risk att tappa en stock. 

Det här kan förebyggas genom att lägga stockarna så tätt ihop som möjligt innan snarning samt att nyttja 

stockarnas ojämnheter för att hindra att kedjan glider av. Det går också att använda flera kedjor, det vill säga 

en kedja till varje stock. Till exempel om det finns flera stockar på olika platser längs med vägen som ska hämtas 

upp under samma vända.  
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Figur 11. Genom att mäta det sammanslagna avståndet, som ska vara 1 meter, från stockens framände ner till marken och 

vidare ut till hästens bakhovar får kusken ett riktmärke för att veta om stocken ligger tillräckligt långt bak för hästens 

säkerhet. 

Anledningen till att man tar upp stocken i framänden är att det blir lättare för hästen att dra. 

Hur långt fram stocken ska vara beror på skaklarnas längd. I nedförsbacke kan stocken glida 

framåt vilket behöver tas med i beräkningen eftersom den inte får vidröra hästens bakben. Om 

hästen till exempel blir rädd och börjar trava eller galoppera så rör sig bakbenen längre bak 

och riskerar att slå i stocken. Därför är det viktigt att ha marginal även i skritt. Det finns ett 

riktmärke att förhålla sig till. När stockens framände glidit så långt fram som möjligt ska 

avståndet från stockens framände och ner till marken och sedan vidare ut till hästens bakhovar 

vara minst 1 meter, se exempel ovan i figur 11.  

 

Vid arbete med att dra timmer i skogen bör man dessutom tänka på att använda sig av ett 

lättare lass under första vändan. Det går att likna vid en uppvärmning för hästen. Hur mycket 

vikt hästen ska dra varje vända beror på hästens ålder, fysik, erfarenhet och hur väl man som 

kusk känner hästen. I det här fallet är hästen ung, han har därför inte stor erfarenhet och har 

inte fått upp sin styrka vilket gör att kusken väljer att ta lättare vikt per vända.   

 

Avläggning och vidare transport 
Stockarna dras ut till en plats som kallas avlägg, vilket är en mer öppen och lättillgänglig plats 

för vidare transport, se exempel i figur 12. När stocken har körts ut ur skogen till avlägget 

kopplas stocken av på samma sätt som den kopplades på, men processen är i stället motsatt. 

Vinschen vevar ner stocken till marken och kroken kopplas bort. Sedan kan kedjan dras av. 

En lunningsbåge används för att köra ut stockar från skogen till avlägget och är en bra metod 

om till exempel terrängen är för svår för en vagn. Därför kan en lunningsbåge vara mer 

smidig och effektiv i den här typen av transport. När stockarna ligger på avlägget är det lättare 
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att använda sig av en åttahjulig 

vagn för att lasta stockarna och 

transportera dem vidare till det 

mer stationära avlägget. Det här 

kallas för att skota. Anledningen 

till att lunningsbågen inte 

används hela vägen är delvis för 

att det skulle vara mindre 

tidseffektivt samt att hästen 

orkar ett tyngre last med ett 

hjulfordon som rullar än ett 

släpfordon som lunningsbågen, 

som har en högre resistans. Det 

brukar sägas att hästen kan dra sin dubbla vikt. Det är dock något som ska bedömas efter till 

exempel hur mycket backar det är på vägen, hur stora hjul vagnen har och hästens 

förutsättningar.  

 

Säkerhet och medvetenhet under körning  
När man arbetar med häst finns många 

olika säkerhetsaspekter att ha med sig 

som kusk. När hästen drar stockar i 

skogen är det viktigt att både förhålla 

sig till hästen och det hästen drar. 

Kusken måste alltid placera sig på rätt 

sida om stocken, som är på yttersidan 

av stocken i varje sväng, och samtidigt 

anpassa sig efter underlaget och 

eventuella hinder som till exempel 

stenar. Som det går att se i figur 13 går 

kusken på höger sida om hästen och 

stocken när vägen svänger åt vänster. 

På så sätt får kusken en bra översikt och blir inte klämd i svängen. Det blir dessutom lättare 

att svänga hästen. När kusken går åt höger i svängen som i figuren, dras tömmen till vänster 

automatiskt och skapar en signal för hästen att svänga vänster. För närmare förklaring om hur 

man kommunicerar med hästen med tömmarna se sidorna 31–32. Det gäller samtidigt att vara 

förutseende, speciellt i skogen där marken är ojämn och där det är lätt att snava över till 

exempel grenar och stenar. I figur 13 är det viktigt att kusken både förhåller sig till hästen, det 

hästen drar, vad som händer runt omkring och se till att själv inte trilla över hinder framför 

sig. 

 

Figur 13. Här är kusken på yttersidan av stocken svängen till 

vänster. Det är även viktigt att vara förutseende, planera sin rutt och 

se eventuella hinder, som den här grenen framför fötterna. 

Figur 12. Det här avlägget är öppnare och mer lättillgängligt än inne i 

skogen, där lunningsbågen är mer effektiv. Härifrån kan man hämta virket 

med till exempel en åttahjulig vagn. 
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Brukshästkörningens grunder och kommunikation 
 

För att orka köra hästen i skogen hela dagen är det 

viktigt att hålla armarna avslappnat. Det är också för 

att hästen ska få det mjukt och bekvämt i munnen, det 

gör att den blir harmonisk i arbetet. För att inte riskera 

att fastna i något eller trampa på tömmen under 

körning, ska tömmen aldrig gå längre ner än strax 

nedanför knät, se exempel i figur 14. När man behöver 

släppa tömmarna, för att exempelvis spänna för 

stockar, ska tömmarna alltid vara inom högst en meters 

räckhåll från kusken. Det gör man genom att ta ena 

tömmen över hästens rygg över till den sida man ska 

jobba och lägger tömmen på marken. 

 

Brukshästkörning är en kunskap som är svår att 

dokumentera med bild och film, eftersom det är en typ 

av kunskap som oftast inte syns, eller är väldigt otydlig 

för den som observerar. När en kusk arbetar och kör 

med en häst används små handrörelser och ljud för att 

kommunicera med hästen. Det finns tre olika sätt att ge 

hästen signaler. Det första är rösten. Genom att 

smacka får hästen signal att gå framåt. Genom att säga 

”ptro” signaleras att hästen ska stanna. Det finns också 

andra ljud för att hästen ska gå i sidled, gå 

långsammare eller snabbare. Det viktigaste ljudet för en kusk är ordet ”ptro”, för att stanna. 

När någonting är på väg att hända är den första och viktigaste åtgärden att stanna hästen för 

att sedan kunna ta itu med situationen.  

 

Det andra sättet att kommunicera med hästen är att använda tömmen. Genom att ta lite i ena 

tömmen, eller båda tömmar, ger kusken signaler genom bettet i hästens mun. De minsta 

signalerna är en halvhalt, vilket är en liten förhållning, det vill säga ett litet drag, i båda 

tömmarna. Eftersom hästen är väldigt känslig i munnen så behövs ett väldigt litet tag i 

tömmarna för att hästen ska förstå vad kusken menar. Det gör att halvhalten ofta inte ens syns 

utåt sett. En halvhalt använder man för att förbereda hästen på att något ska hända, 

exempelvis att den från stillastående ska börja gå framåt i skritt. Så kusken signalerar vad som 

ska hända genom att göra en halvhalt, gör en smackning och till sist slappnar av i handen när 

hästen börjar gå. Tömmen används också för att styra hästen, vilket med fördel föregås av 

halvhalter. Det handlar om att ta lite i vänster töm för att få hästen ska gå åt vänster, och 

tvärtom när hästen ska gå åt höger. Om hästen ska stanna räcket det ofta med ett ”ptro”, men 

signalen kan förstärkas genom att man dra i båda tömmarna. 

 

Hästen är känslig för ljud och tag i tömmarna, vilket gör att kommunikationen med hästen kan 

ske med mycket små signaler. När kusken i vanliga fall använder små signaler finns stora 

Figur 14. Så här håller man tömmarna och armarna 

korrekt. Armarna är avslappnade och det ger hästen 

en bekväm kontakt till munnen och tömmarna är 

tillräckligt långt upp för att undvika olyckor. 
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möjligheter till att förstärka om situationen kräver det. Till exempel om hästen skulle bli rädd 

för någonting och börjar backa, men något bakom gör att kusken måste få hästen att gå 

framåt. Då kan kusken börja med en smackning. Redan här kan kusken använda sig av olika 

tydliga smackningar, där den skarpaste är en tillsägelsesmackning. Fungerar inte det så kan 

kusken använda pisken. Eftersom en häst är känslig och känner väldigt lätta beröringar så kan 

en lätt smekning med pisken räcka för att få hästen att gå framåt. När inte det fungerar så kan 

man behöva göra ett slag med pisken. På så sätt finns många steg mellan som man kan 

använda för att ge hästen olika tydliga signaler, beroende på situation.  

Diskussion och slutsats 
 

Det immateriella kulturarvet är komplext och det finns många olika typer av fenomen som 

kan betraktas som ett immateriellt kulturarv. Det är allt från sedvänjor, kunskap och uttryck 

med tillhörande kulturella miljöer, ändamål och tillvägagångssätt (Unesco 2003, artikel 2). 

Syftet med att skapa en konvention är bland annat att trygga immateriella kulturarv och höja 

medvetenheten om de immateriella kulturarven och dess betydelse och uppskattning på både 

nationell och internationell nivå (Unesco 2003, artikel 1). Att anta brukshästkörning som ett 

immateriellt kulturarv i den svenska förteckningen skulle vara ett första steg i 

nomineringsprocessen att bli en del av Unescos listor över immateriella kulturarv. Ett 

antagande om brukshästkörning som immateriellt kulturarv skulle innebära att fenomenet får 

det tryggande som antagits enligt konventionen som Unesco har tagit fram och som Sverige 

skrev under 2011. Där är målet att främja studier och forskningsmetoder, stärka och främja 

utbildning inom det immateriella kulturarvet och sträva efter att en så stor del av samhället 

som möjligt ska få kunskap och uppleva det immateriella kulturarvet och på ett aktivt sätt 

engagera människor i förvaltningen av det (Unesco 2003, artikel 11-15). 

 

Men ur vilka aspekter kan brukshästkörning ses som ett immateriellt kulturarv? Tunón (2010) 

menar att de fenomen som kan vara en del av konventionen är bland annat kunskap och 

sedvänjor som är kopplade till naturen och universum, samt traditionell hantverksskicklighet. 

Detta betyder att traditionella kunskaper kopplade till nyttjandet av naturresurser kan komma 

att höra till de immateriella kulturarven (2010, s. 31-32).  Brukshästkörning är en traditionell 

kunskap och fenomen som funnits i Sverige sedan åtminstone bronsålder (Welinder, Pedersen 

och Widgren 1998). Hästen har varit en viktig del av hela människans odlingstid i Norden och 

även som dragkraft i alla typer av transporter (Dyrendal 1997, s.17). Intervjuerna visar att det 

finns en kulturell betydelse kring brukshästkörning, där främst den äldre generationen känner 

en samhörighet och kontinuitet när de ser brukshästkörning användas idag, då det är något 

många äldre har en relation till sedan barnsben. Det visar att brukshästkörning har en viktig 

historisk anknytning och ger människor i samhället en kulturell betydelse och identitet. 

Genom att skydda kunskapen och fortsätta använda den som en naturlig del av samhället kan 

brukshästkörning fortsätta vara av kulturell betydelse för även kommande generationer. Även 

idag används brukshästkörningen i en mängd olika användningsområden och det finns 

entreprenörer som arbetar utspridda över hela landet (Föreningen Sveriges hästkörare u.å.). 
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Att brukshästkörningen är en traditionell kunskap är det därför ingen fråga om. Nina menar 

dock i sin intervju att kunskapen är ett immateriellt kulturarv, men att brukshästkörningen 

innefattar lika stor del av det praktiska, som det materiella (Nina Söderström 2021-02-25).  

Intervjuerna och dokumentationen visar också att den materiella delen av brukshästkörning, 

det vill säga redskap och maskiner är en stor del av kunskapens utförande. Bouchenaki (2003) 

skriver om förhållandet mellan det immateriella och det materiella kulturarvet. Författaren 

menar att exempelvis symboler, teknik och objekt är konkreta bevis på bakomliggande 

normer och värderingar, vilket skapar ett symbiotiskt band mellan det immateriella och 

materiella (2003, s. 2). Det beskrivs vidare på följande vis ”The intangible heritage should be 

regarded as the larger framework within which tangible heritage takes on shape and 

significance.” (Bouchenaki 2003, s. 2). Det här gör det immateriella och materiella kulturarvet 

har ett samband. På samma sätt går det att se på brukshästkörning där den immateriella 

kunskapen tar form i fysiska verktyg, redskap och metoder som tillsammans skapar en helhet. 

 

Intervjustudien visar att alla intervjuade kuskar är överens om att utbildning är en viktig del 

av kunskapens tryggande. Brukshästkörning som tradition kan anses vara en bruten kedja 

eftersom utlärandet av kunskapen har ändrat form från hur det såg ut från början. 

Kunskapsöverföringen har gått ifrån att lära ut från generation till generation, ofta hemmavid, 

till att idag sker den kunskapsöverföringen i stället via utbildning och kurser, där kunniga 

kuskar lär de som kan mindre. I dagsläget finns det en utbildning inom brukshästkörning i 

Sverige som utbildar nya kuskar.  

 

Det finns mycket okunskap och fördomar idag där hästen anses vara dyrare och mindre 

tidseffektiv än den dominerande maskinella metoden i jord- och skogsbruk, vilket 

intervjuerna i studien visar. Det här gör kunskapen hotad eftersom efterfrågan på kunskapen 

är relativt liten. Flera av kuskarna menar att det skulle behövas mer allmän kunskap om 

brukshästkörning som hållbar och fungerande metod, till exempel att kommuner och 

länsstyrelser kan se hästen som ett bra alternativ i flera arbetsområden.  

 

Genom att dokumentera Siri Bergs arbete och hantverk i skogen har brukshästkörning som 

immateriellt kulturarv och tyst kunskap beskrivits på ett sätt som är lättare för utomstående att 

förstå. Som en del av tryggandet av det immateriella kulturarvet måste kunskapen bevaras, 

användas och spridas vidare. Ryd (1997) menar att brukshästkörning som kunskap är dåligt 

dokumenterat, och menar att kunskapen inte förs vidare från kunniga kuskar (1997, s.111). 

Genom dokumentation blir kunskapen bättre tryggad och kan på ett säkrare vis leva vidare 

enligt konventionens mål. Som en del av frågeformuläret som finns vid förslag om 

immateriellt kulturarv i Sverige, ska den som lämnar in förslaget beskriva vad det är och hur 

det går till. Det blir enklare att beskriva med hjälp av en dokumentation av hantverket, även 

om det inte är heltäckande. Dokumentationen visar att det går att dokumentera 

brukshästkörning som kunskap. Den visar samtidigt att det är något som är svårt och kräver 

mycket tid och text. Det som beskrevs i dokumentationen är bara en liten, ytlig del av 

kunskapen, men kan hjälpa till att förstå principen. Film är en betydande del i 

dokumenteringen av den här typen av kunskap och kan användas i större utsträckning. I det 

här fallet användes film för att fånga hur kusken arbetar och hur kusken beskriver sitt 



 
33 

hantverk, vilket sedan kunde skrivas över till text och illustreras med bilder. På så vis nås 

dokumentationen både genom text och film. Ytterligare dokumentation skulle göra hantverket 

ännu tydligare, inte minst för okunniga inom ämnet att förstå varför brukshästkörning är 

viktigt, hur det fungerar och på vilket sätt det är en modern och aktuell arbetsmetod idag, 

precis som Jessica Bergqvist menade i sin intervju (Jessica Bergqvist 2021-02-02) 

 

Precis som Jessica och Siri beskriver i sina respektive intervjuer så är ett immateriellt 

kulturarv inte bara något som hör till det förflutna, något som det skrivs om och sedan 

förvaras som ett minne. Det immateriella kulturarvet är något som ska brukas, men det ska 

också utvecklas med samtiden och vara relevant och aktuellt att använda i framtiden. Det är 

lika viktigt att bevara den förflutna kunskapen, att kunna se tillbaka, som det är att använda 

sig av det för att kunna blicka framåt. Brukshästkörningen som kunskap omskapas ständigt, 

framför allt genom utveckling av nya redskap som är anpassade efter samhällets utveckling 

och efterfrågan i fråga om till exempel hållbarhet, effektivitet, ergonomi och ekonomi. Det 

öppnas också nya anledningar till att använda hästen, som en del i den förändring som en 

tradition ständigt går igenom. Fördelarna med brukshästkörning har visat sig vara många, inte 

minst i samband med klimatförändringar och behovet av mer hållbara och skonsamma 

metoder i arbetet med natur- och kulturmarker, men även i jordbruket. Ett exempel på det är 

de två rapporterna från Engel, Wegener & Lange (2011) och Cerutti, Calvo & Bruun (2014) 

som visar att metoder med häst inom både skogs- och jordbruk har betydligt lägre 

klimatpåverkan än den helmekaniserade metoden, men att den ofta blir mindre tidseffektiv. 

Även Källman (2010) visar i sin undersökning att brukandet av häst i skogsbruk kan i vissa 

fall vara billigare än maskinell metod (2010, s. 18).  

 

I både intervjuerna och i litteraturen visar det sig att hästen lämnar mindre spår och påverkan 

på naturen, till exempel Nina Söderström som menar att arbete med maskinell metod ofta 

lämnar djupa spår som naturen inte helt kan reparera och rötter som får mindre syre som 

resultat av en mer kompakterad jord (Nina Söderström 2021-02-25). Hansson (2019) visar 

liknande studier där den maskinella metoden påverkar genom djupa spår och 

jordkompaktering (2019, s 15). Man kan argumentera för att även en häst lämnar spår efter 

sig. Om marken är lös kan hästen göra stor trampskada på marken och rötterna. Det finns 

dock andra exempel på vilka spår hästen gör i arbetet. Till exempel kan ängsfröer spridas när 

hö tas med till hästen under arbetet, det blir gödsling på olika platser i naturen och att marken 

störs av tramp gynnar vissa svamparter (Axelsson Linkowski 2010 s. 22). Hästen lämnar 

därför i många fall spår som gynnar naturen och den biologiska mångfalden.  

 

För att skapa ett hållbart naturbruk som gynnar den biologiska mångfalden krävs det att 

traditionella metoder nyttjas och används, eftersom floran och faunan är gynnad av 

människans hävd som funnits i tusentals år. Det betyder att samhället måste använda sig av 

den traditionella kunskapen tillsammans med dagens vetenskap och teknologi för att nå det 

hållbara samhället (Tunón 2010, s. 27-30). Att fortsätta arbeta med att effektivisera hästen 

som arbetssätt kan göra att hästen får en betydande del i ett mer hållbart sätt att bruka jord och 

natur i framtiden. Det är en del av det som krävs för att ett immateriellt kulturarv ska tryggas, 

tillsammans med att kunskapen utövas, används och lärs ut till andra. Siri Berg menar i sin 
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intervju och mailkontakt att hon vill framhäva hästen som något modernt. På samma sätt kan 

brukshästkörningen relatera till Palmsköld (2011) som beskriver att levande bruk och 

tradition handlar om förändring och tar nya former när samhället förändras, vilket är något 

som ständigt sker (2011, s.103). Genom att utnyttja äldre redskap och metoder får dagens 

generation, och förhoppningsvis kommande generationer, kunskap i hur brukshästkörningen 

som tradition kan utvecklas framåt. Oavsett om det handlar om nya eller förbättrade redskap, 

metoder eller användningsområden. 

 

Slutsats  
Undersökningen har visat att brukshästkörning skulle kunna betraktas som ett immateriellt 

kulturarv i Sverige ur flera aspekter. Det som har framkommit i den här undersökningen är att 

det går att se brukshästkörningen som immateriellt kulturarv utifrån dess kulturhistoriska 

värde, Unescos definition av ett immateriellt kulturarv, gynnande av immateriella kulturarv 

som på något sätt är hållbara metoder, kunskapens användning idag och dess utveckling och 

anpassning till framtiden. Kunskapen har också ett behov av skydd eftersom kunskapen är 

dåligt dokumenterad och behöver nyttjas som en fungerande metod i flera 

användningsområden inom jord- och skogsbruk. Samtidigt behöver kunskapen fortsätta 

utvecklas. Framför allt inom redskap och metoder i fråga om effektivitet och ergonomi för att 

bli anpassad efter samhällets efterfrågan och behov. Även om brukshästkörningen kanske inte 

kan ersätta den helmaskinella metoden så kan den komplettera och samarbeta på nya sätt. 

Undersökningen visade att det delvis går att dokumentera brukshästkörning men det krävs 

mycket tid, bilder och text. Det som är svårt att fånga i en text är känslan och erfarenheten, 

vilket gör att det som fångas är det ytliga och som går att sätta ord på. I fortsatt forskning går 

det exempelvis att forska mer på regionala skillnader inom brukshästkörning och hur 

brukshästkörning används på ett mer internationellt plan. Inom dokumentationen går det att 

använda sig av andra medel för att dokumentera och förmedla kunskap, till exempel via film. 

Det går också att göra försök i att dokumentera samma moment på olika sätt, till exempel film 

kompletterat med intervju för att eventuellt få en bättre förståelse och dokumentation av den 

”tysta kunskapen”.   
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Sammanfattning 
 

I Sverige finns en förteckning över föreslagna och antagna immateriella kulturarv som en del 

av Unescos konvention om tryggande av immateriella kulturarv. En konvention vars syfte är 

att skydda kulturarv som inte är materiella, som till exempel traditioner, kunskap, språk och 

hantverk. För att ett förslag ska godtas till förteckningen behöver det definieras och kartläggas 

hur och på vilket sätt förslaget går att betrakta som ett immateriellt kulturarv.   

 

Brukshästkörning är en kunskap som använts i Sverige under hela den agrara utvecklingen 

(Dyrendahl 1997, s.17). Allt sedan traktorn fick sitt stora genomslag på 60-talet har 

användningen av häst inom jord- och skogsbruk minskat drastiskt. Idag används hästar som 

arbetsmetod framför allt för att ge en historisk bild i till exempel olika kulturreservat, eller 

som en alternativ metod i skogsbruket där hästen anses fungera bättre än maskinen. Samtidigt 

möter dagens samhälle nya problem som klimatförändringar och en brist på biologisk 

mångfald, vilket resulterar i att allt fler börjar leta efter alternativa metoder i brukandet av jord 

och skog. Det finns ett antal utbildade kuskar, både entreprenörer och anställda, som arbetar 

med häst och ser funktionen och nyttan av att använda arbetshäst. Brukshästkörningen är 

samtidigt en hotad kunskap som riskerar att försvinna om den inte skyddas, det vill säga 

utövas, dokumenteras och lärs vidare till nästa generation. Det här arbetet går ut på att 

undersöka och analysera ur vilka aspekter brukshästkörning går att se som ett immateriellt 

kulturarv. 

 

Genom att intervjua ett antal yrkesamma kuskar och med en dokumentation av en av 

kuskarna, Siri Berg på Gunnebo slott och trädgårdar, har undersökningen gett tillgång till en 

del av hur brukshästkörningen används idag, varför den används, för och nackdelar med att 

använda häst samt hur kunskapen har utvecklats och anpassats till dagens och framtidens 

behov. Det här används för att analysera brukshästkörning i förhållande till immateriellt 

kulturarv. Resultatet av dokumentationen visade att det går att dokumentera brukshästkörning 

som kunskap, men det krävs mycket text och bilder. Det är dessutom svårt att fånga en känsla 

och erfarenhet som inte går att sätta ord på. Intervjuresultatet visade att kuskarna anser att 

brukshästkörningen är en kunskap som behöver skyddas och användas. Det finns en stor 

okunskap och många fördomar om brukshästkörning som arbetsmetod, där många tror att 

hästen hör till det förflutna och är mindre tidseffektiv och är dyrare än att anlita en maskinell 

metod. Det finns flera fördelar med brukshästkörning, som att det i många fall är ekologiskt, 

skonsamt för träd och mark samt socialt värdefull eftersom många människor blir glada av att 

se ett djur. Kuskarna visar också på att det finns många olika sätt att arbeta med hästen. 

Redskapen utvecklas och blir mer ergonomiska men flera använder även äldre redskap, eller 

blandar beroende på situation, just för att vissa av de äldre redskapen fortfarande är fullt 

användbara och aktuella att använda än idag. Ett immateriellt kulturarv kan enligt 

konventionen vara bland annat kunskap och sedvänjor som är kopplade till naturen och 

universum, samt traditionell hantverksskicklighet. Detta betyder att traditionella kunskaper 

kopplade till nyttjandet av naturresurser kan komma att höra till de immateriella kulturarven 

(Tunón 2010, s. 31-32). 
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Figurförteckning 
 

Omslagsbild. Foto: Johanna Virtanen, september 2020. 

 

Figur 1. Foto: Granath, Karl-Erik, Nordiska museet. Stenristning vid Kiviksgraven. 

https://digitaltmuseum.se/021016955498/stenristning-vid-kiviksgraven [2021-03-08] 

 

Figur 2-14. Dokumentation av lunning och brukshästkörning i skogen. Foto: Johanna 

Virtanen, 3 februari 2021. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Vem är du? Vad jobbar du med? Vad har du för bakgrund? 

2. Hur lärde du dig att köra häst? Av vem? 

3. Vid vilken ålder lärde du dig köra häst?  

4. Hur använder du och jobbar med hästen idag? 

5. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att arbeta med häst?  

6. När du jobbar med häst, får du reaktioner från omgivningen? Om reaktionerna är 

positiva, kan du också få negativa reaktioner?  

7. ”Koöga”, är det ett begrepp som man även kan se när man arbetar med hästar? Det vill 

säga sambandet mellan människa och häst och hur man kan läsa av hästen och förutse 

händelser, mående osv (se definition av ”koöga”). I så fall, hur påverkar det arbetet? 

8. Hur tror du att dina kunskaper har utvecklats genom åren? Finns några speciella 

anledningar/orsaker till att de har utvecklats? 

9. Hur ser du att kunskapen kring brukshästkörning kan utvecklas? Nya metoder? 

10. Använder du äldre/traditionella redskap och metoder? I så fall, vilka? 

11. Om ja på föregående fråga, varför använder du dessa äldre/traditionella redskap och 

metoder? 

12. Finns det kunskapsluckor inom brukshästkörning?  

13. Tror du det finns äldre/traditionella redskap eller metoder som försvunnit som hade varit 

användbar idag? Eller finns det något redskap som du tycker saknas idag?  

14. Är det viktigt för dig att brukshästkörningens metoder och redskap utvecklas? 

15. Anser du att brukshästkörning skulle kunna definieras som ett immateriellt kulturarv? I 

så fall, varför? 

16. Hur vill du arbeta med och bidra till att kunskapen ska spridas vidare och överföras? 

17. Hur ser du att kunskapen kan skyddas och överföras till nästa generation?  

 


