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tacka Helena Kåks och Tom Meurling för värdefull
handledning under arbetets gång. Tack till företagen
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ställning av gräsklipparen samt till företaget
Meurlings Arbetshästar för arbetet med pallyften.
Det finns också en person, Paul Schmit, som genom
sin vilja att hjälpa till, nyfikenhet och kärlek till
Sverige har haft mycket stor betydelse för projektet
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INLEDNING

Jag har länge, genom ridning, haft ett stort intresse
för hästar. Under kuskutbildningen i brukshäst
körning upptäckte jag en djupare meningsfullhet.
Tillsammans med en arbetshäst utförs en syssla
samtidigt som många andra värden uppnås. Hästen
kan verkligen göra nytta och i många sammanhang
finns inget bättre arbetssätt än att använda sig av
just hästen. För mig handlar det om en kombination
av rationellt arbete, hantverk och hållbarhet.
Under utbildningen till skogsvetare ingick skrivande
av c-uppsats. Jag valde då att undersöka varför hästen
inte används i större utsträckning inom skogsbruket
och kom fram till att det till stor del handlar om
okunskap samt att skogsnäringen måste våga tänka
nytt. Kandidatarbetet gav mig ett intresse för att bli
mer kunnig, göra vidare undersökningar och sprida
information. Gästhantverkarprojektet har gett mig
möjlighet till just detta, inom området parkskötsel.
Jag hoppas på att det ökande behovet av brukshäst
ekipage fortgår samt att fler och fler förstår hästens
kapacitet och användbarhet. Hästen har definitivt en
plats i både nutid och framtid.
Olika typer av redskap och hästar har använts för
olika delar av Sverige och anpassning har skett
utifrån varierande förutsättningar: hur ekonomin sett
ut, hästarna, brukshästkuskarna, markens struktur,
vilka arbetsuppgifter man utfört med mera. Genom
detta gästhantverkarprojekt har tre olika hästred
skap utformats utifrån de specifika förhållandena på
Gunnebo Slott och Trädgårdar.
Den hästdragna pallyften möjliggör en minskning
av tung trafik inne på området, gräsklipparen gör att
8

den motordrivna åkgräsklipparen inte längre behöver
användas och grusharven kan utesluta gasbrännaren.
Samtliga hästredskap bidrar till en högre grad av
ekologisk hållbarhet. Redskapen är effektiva och
användbara samtidigt som de förbättrar besökarnas
upplevelse av att vistas på Gunnebo Slott och Träd
gårdar. Redskapen möjliggör tidstypiskt arbetssätt på
så sätt att häst och kusk tillsammans utför arbetet
och det sker utan ytterligare tillförsel av energi.
Resultatet av gästhantverkarprojektet redovisas i
denna rapport vilken ska upplysa om möjligheterna
samt underlätta för andra att utföra arbetet. Exempel
på intressenter är kommuner, bostadsbolag, parker
samt natur- och kulturreservat vari en utbildad
hästkörare kan använda sig av metoderna.
Informationen är inte definitiv och de redskap som
tagits fram genom projektet kommer att utvecklas
vidare. Hästredskap har i alla tider förändrats utifrån
lokala förutsättningar och behov, och så kommer att
ske även i framtiden.
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BAKGRUND

ORDLISTA

Arbetshäst: På engelska workhorse, draught horse, draft horse eller
dray-horse. Häst ämnad att utföra arbetsuppgifter genom körning,
exempelvis inom skogsbruk, jordbruk och parkskötsel
Draglinor och svängel: Draglinor är rep som i ena änden fäster
i hästens sele och den andra änden i en svängel som i sin tur fäster i
redskapet. Svängeln är tillverkad i metall eller trä, 60–90 cm lång och
har fästen för de båda draglinorna, ett i varje ände. Svängeln och
draglinorna gör att hästen får god rörelsefrihet och därmed kan dra
tunga lass utan ojämn belastning
Ekipage: Häst, kusk och redskap tillsammans
Forkörning: Transport av varor. Idag återkommande evenemang
i form av flera dagar långa slädturer
Hästkörare/kusk: Den person som kör hästen
Kuskbock: Säte för kusk, eventuellt med plats för medhjälpare
Parstång: Alternativ till skaklar som används vid körning av två hästar
Skaklar: Två stänger i trä eller metall som i ena änden fäster i red
kapet och i andra änden fäster i hästen. Används för att hästen ska
kunna styra och bromsa redskapet. I det fall skaklarna är rekade så att
de följer hästens rörelser krävs inga draglinor och skaklarnas syfte är
också att dra redskapet.
Slitlager: Här det översta lagret på en grusyta med mer rörligt grus
jämfört med det hårt packade lagret under
Spänna för och spänna ifrån: Sätta fast respektive koppla loss
hästen från redskapet
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Dragdjurets historia
Hästen har använts som dragdjur sedan bronsåldern då
den domesticerades och tränades att utföra arbete åt
människan (Cerutti m fl 2014). Hos de tidiga arbets
hästarna i Sverige föredrogs egenskaper som snabbhet,
säkerhet på foten och livlighet (Churchill m fl 1981).
Hästarna var små och användes vid harvning och för att
dra kärror.
Den lilla inhemska lanthästen började korsas med
andra raser under 1800-talet, till en början med engelskt
fullblod och varmblod. Anledningen till inkorsningarna
var huvudsakligen att korsningsavel var mode i Europa,
men i den nya generationen blev hästarna för nervösa
och spinkiga. Under andra halvan av 1800-talet kors
ningsavlade man istället med tyngre kallblod. Styrka
och lugn krävdes i skogsbruket samt i jordbruket dit det
kommit nya redskap som gick tyngre (Dyrendahl 1997).
De tyngre kallbloden hämtades från bland annat
Frankrike, England, Österrike och Belgien och den
svenska lanthästen höll på att försvinna. Så småningom
påbörjades ett avelsarbete för att behålla den svenska
lanthästen och år 1900 hade man med hjälp av den
norska lantrasen fått fram en livskraftig stam som fick
rasbeteckningen nordsvenska hästen (Dyrendahl 1988).
De första ardennerhästarna kom till Sverige från
Ardennerna i Belgien 1873. Intresset blev stort och
Stamboksföreningen för Svenska ardennerhästen
bildades 1901. Efter Belgien blev Sverige det land med
flest antal ardennerhästar. 1944 dominerade ardenner
hästen helt bland arbetshästarna i Sverige men motori
seringen i mitten på 1900-talet gjorde att antalet sedan
minskade (Dyrendahl 1988).
Hästen har haft stor betydelse för överlevnad och

effektivisering. Gamla målningar vittnar om hästens
höga värde. Sida vid sida jobbade bonden och hästen
som en enhet och hästen fanns med varje dag, såväl
i vardagen som vid fest. Efter arbetet prioriterades
skötseln av hästen, det handlade om att förvalta ett
kapital och sköta en vän (Forsmark 1997). Det svenska
jordbruket var hästdrivet fram till slutet av 1940-talet
(Edwards 2009).
Sverige var länge världens största producent av järn
och arbetshästen hade en avgörande roll för transporter.
Man transporterade ved till milor och gruvor, kol till
masugnar och smedjor samt timmer, malm och järn
(Dyrendahl 1997). I mitten på 1800-talet kom järnvägen
och hästen började istället frakta gods till och från
stationerna. I slutet på 1800-talet ökade dessutom
behovet av transporter inom de expanderande städerna.
Det ökande transportbehovet, tillsammans med förhöjd
användning i jordbruket och att skogen användes som
råvarukälla i större utsträckning, gjorde att hästen på
1920-talet nådde sin historiska höjdpunkt (Myrdal
1997).
Världsekonomin var direkt beroende av arbetshästar
fram till en bit in på 1900-talet (Edwards 2009).
Därefter avtog betydelsen och minskningen av antalet
hästar accelererade efter andra världskriget då motorer
ersatte dragdjuren (Peterson 1997). År 1987 fanns endast
ca 25 000 arbetshästar i Sverige (Dyrendahl 1988) och
1994 räknades antal hästar av raserna nordsvensk
brukshäst, ardenner, fjordhäst och haflinger till totalt
15 000 stycken (Dockered 1997).
I Norden har hästen utgjort den främsta bäraren och
dragdjuret under tiden för mänsklig odling. Använd
ningen av oxar har också varit betydande och i början av
1800-talet fanns ca 200 000 oxar, jämfört med 400 000
11

Att sopa gåsspillning är ett exempel på en uppgift som passar att utföra med hjälp av häst.
Kusk: Tom Meurling
Foto Lars-G Hansson

hästar (Dyrendahl 1997). Antalet oxar ökade sedan
kraftigt under en kort period och var därefter konstant
fram till ca år 1880. Omkring år 1880 minskade antalet
snabbt och i början på 1900-talet fanns nästan inga oxar
kvar (Peterson 1997).
Vad som avgjorde om man valde oxe eller häst var ofta
ekonomin. Inköpspriset var generellt högre för en häst
än en oxe och en oxe kunde vara värdefull som köttdjur
även efter att den inte längre fungerade som dragdjur.
Dessutom var kostnader för foder lägre för oxe än för
häst. Hästen var däremot snabbare vilket var en viktig
faktor framförallt när arbetskraften blev dyrare, med
häst kunde arbetet utföras på kortare tid. Vid transporter
användes nästan enbart hästar, oxarna var alldeles för
långsamma. Oxen fungerade med sin uthållighet och
12

styrka bättre vid jordbearbetning av tunga jordar
samtidigt som den inte sjönk ner lika djupt i vattensjuka
marker. Hästen passade däremot bättre på steniga och
lätta jordar och var dessutom lättare att vända. Man
värderade även hästens rörlighet, energi, lättlärdhet och
flexibilitet (Peterson 1997).

Arbetshästen idag

En arbetshäst är en häst som utför arbete genom
körning. Vilken ras hästen tillhör spelar ingen roll men
gotlandsruss, fjordhäst, nordsvensk brukshäst och
ardenner är exempel på raser som avlats fram med
arbetskörning som användningsområde. Det finns idag
ca 450 000 hästar i Sverige varav ca 75 000 utgörs av
ovan nämnda brukshästraser1. För arbetet med beva

rande och utvecklande av brukshästraserna finns
Avelsföreningen Svenska ardennerhästen, Föreningen
Nordsvenska hästen, Svenska Fjordhästföreningen och
Svenska Russavelsföreningen. Olika träffar, aktiviteter
och tävlingar arrangeras och avelsprogram finns i syfte
att bevara rasernas egenskaper och få fram sunda
individer. Varje år genomförs avelsvärderingar där ston
och hingstar bedöms och får poäng utifrån utseende,
mentalitet och rörelser. En häst med höga poäng är
rastypisk och dess ägare uppmuntras att låta hästens
gener föras vidare.
Ytterligare en förening som arbetar med bevarande
och utveckling är Föreningen Sveriges Hästkörare.
Föreningen bildades 1987 och fungerar som informa
tionskanal och kontaktorgan över hela Sverige. Det
arrangeras aktiviteter, kurser och tävlingar samt ges ut
en medlemstidning med namnet Moderna Hästkrafter.
Hur många av de djur av brukshästras som används
för arbetskörning är svårt att säga. Det finns idag ett
åttiotal företag registrerade i Brukshästcentrums
entreprenörsregister2. Utöver dessa finns ytterligare
verksamma entreprenörer som valt att inte registrera
sig. Av de hästföretagare som finns arbetar uppskatt
ningsvis ett tjugotal enbart med arbetshästar medan
resterande också får en inkomst från annat jobb. Ca åtta
personer har, på deltid eller heltid, en anställning som
brukshästkusk (Göransson, muntligen 2020). Utöver de
som har hästkörning som inkomstkälla finns ett stort
antal som kör häst utan att ta betalt; som nöjesåkning
eller genom arbetskörning på de egna markerna.
De vanligaste uppdragen för hästkörarentreprenörer
är i skogen och inom turism, många erbjuder turer med
vagn eller släde, exempelvis på marknader. Det är också
vanligt med bröllopskörning. Inom parkskötsel används
brukshästar till bland annat gräsklippning, soptömning,
harvning av grusgångar samt att ploga snö och sanda.
Hästens flexibilitet och mångsidighet är stor och
möjligheterna att utföra olika typer av arbete med häst
är mycket stora. Så länge dragdjuret är friskt samt har
rätt utbildning och kondition för uppgifterna finns inga
problem att ena dagen köra i skogen eller på åkern och
andra dagen spänna för finvagnen. Det är nästan bara
fantasin som sätter gränser för vad hästen kan användas
till och på kommande sida finns en lista på körningar

1) Statistik över antal hästraser, 2019-11-06, http://www.blabasen.se/
sh/SokHast?a=statistik
2) Entreprenörsregister, Brukshästcentrum, 2020-12-16
https://wangen.se/sok-tjanster-inom-brukshastkorning/
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som sker med häst. Listan på nästa sida innehåller både
mer och mindre vanliga arbetsuppgifter, de mindre
vanliga arbetsuppgifterna har kommit författaren
tillkänna genom egna erfarenheter, tidningsartiklar och
telefonsamtal.
För att lära sig köra häst finns kuskutbildning i
brukshästkörning som sträcker sig över två år och är på
halvfart. Utbildningen är huvudsakligen på distans men
med träffar på en av hästnäringens riksanläggningar,
Wången i Jämtland, samt på någon av studieorterna
som finns utspridda i landet. Det är en yrkeshögskole
utbildning där studenterna bland annat lär sig körning
i skogs- och jordbruk samt inom turism och parkskötsel.
För att bli en bra kusk räcker det inte med att gå
kuskutbildningen. Den legendariske hästköraren Alf
Olofsson uttryckte att det tar tre generationer för att bli
en bra kusk. Självklart krävs erfarenhet men nivån beror
också på anlagen (Göransson, muntligen 2020). Häst
köraren har ansvar för hästen och det krävs att kusken
är lugn, trygg, öppen, ödmjuk och konsekvent för att
samarbetet mellan människan och flyktdjuret hästen
ska fungera (Sidbäck 2010).
Att utföra arbete tillsammans med häst kan på många
sätt vara fantastiskt och till fördelarna hör lägre
ljudnivå, större ekologisk hållbarhet, hög användbarhet,
större framkomlighet samt sociala värden. Men man ska
komma ihåg att hästen inte är en maskin. Det är en
levande varelse som inte har någon avstängningsknapp
och den kräver daglig omvårdnad samt träning. Det går
inte att byta ut delar och man kan inte få en likadan
genom att köpa en ny.

Redskap och redskapsutveckling

Utvecklingen av hästredskap har pågått så länge som
man har kört med häst. Utformning och anpassningar
har gjorts efter behov och vilken typ av häst man haft.
Redskapens utformning har också påverkats dels av var
i landet man befunnit sig, dels på grund av att markerna
varit olika (Dyrendahl 1997).
I Arbetshästen under 200 år berättas det om hur de nya
redskapen oftast först introducerades på godsen där det
fanns pengar att spendera på nya, i många fall importe
rade, redskap. Det var också på godsen som ägarna
själva hade råd att utveckla ny teknik. Därifrån spreds
14

innovationerna till bönderna, ofta genom dem som
utförde dagsverken.
Ett exempel på redskapsutveckling är plogen som
ersatte årdret och, istället för att endast böka upp en
fåra, vände jorden upp och ner så att konkurrens från
ogräs minskade avsevärt (Svala 1997). Årdret och plogen
användes parallellt under 1700- och 1800-talen, därefter
nyttjades nästan enbart plogen (Dyrendahl 1997).
Ett annat exempel på utveckling som fick stor
betydelse är industritillverkade jordbruksredskap av
järn och stål som började komma under 1850-talets
andra hälft. Redskapen möjliggjorde en djupare och
bättre jordbearbetning och tillsammans med spridare
för konstgödsel, såmaskiner, skördemaskiner och
tröskverk kunde djur och människor försörjas i betyd
ligt större utsträckning (Dyrendahl 1997).
Inom jordbruket finns möjlighet att utföra samtliga
moment med häst vilket ofta fungerar bra med gamla
redskap och tekniker. Utvecklingen går framåt och det
finns ett relativt stort utbud även av nya redskap,
framförallt i USA där amishfolket använder häst i stor
utsträckning. Ett exempel på en innovation från USA är
redskapsbäraren eller, med ett annat namn, förstället
som gör det möjligt att använda samtliga redskap med
kulkoppling. Med ett förställ finns möjlighet att variera
antalet förspända hästar utifrån arbetets intensitet, till
exempel beroende på vilket redskap som kopplas på red
skapsbärarens dragkrok.
Hästen har haft mycket stor betydelse för behovet av
transporter mellan samhällen, till och från järnvägen
samt inom städerna. I Stockholm fanns det i början på
1900-talet 300 000 invånare och ca 7000 hästar
(Jonsson 1997). Både människor och gods transporte
rades och det krävdes många vagnar. I början av 1900-
talet infördes en lag på att vagnshjul inte fick vara för
smala, de fick inte sjunka ner för djupt och slita på de
mjuka vägarna (Hellsten, e-post 2019).
Många av de gamla vagnarna finns bevarade i museer
och hos privatpersoner. Verksamhet för renovering och
användning av de olika typerna bedrivs exempelvis
genom Vagnshistoriska Sällskapet. För persontransporter
finns exempelvis omnibussar, droskor, landåer, kalescher,
viktoriavagnar, promenadvagnar, trillor och giggar. För
transport av gods finns bland annat mjölkkärror,

Att köra ut skräp från skogen är
exempel på uppgift som passar
att göra med hjälp av häst.
Kusk: Maria Wicknertz
Foto: Lars-G Hansson

ARBETSUPPGIFTER MÖJLIGA ATT
UTFÖR A MED BRUKSHÄSTAR
• Åtgärder i naturområden, som slåtter, transport
av spångmaterial och påfyllning av ved

• Samtliga åtgärder i jordbruket, det vill säga
gödsla, plöja, harva, så, välta, och skörda

• Åtgärder i skogen, som transport av stockar och
grenar samt markberedning

• Transport av vatten och foder

• Tillgängliggöra miljöer för människor som inte
kan, eller har svårt för att gå
• Tömning av papperskorgar och körning av
soptunnor
• Utkörning av brandslang, elkabel och telefonstolpar.
• Dra ut vilt
• Harvning av ridbanor, grusgångar och ridbanor

• Skotta snö och sanda. Transport av grus för att
fylla igen hål i vägar
• Körning av reklamskyltar
• Uppvisningskörningar, exempelvis show och
parad.
• Turer med häst och vagn eller släde. Körning av
brudpar, tomten, lucia, vip eller liknande
• Parkskötsel, som uppsopning av gåsspillning,
bevattning av rabatter och stora krukväxter,
lövsopning och gräsklippning

15

Griplastaren på bilden väger, inklusive last, ungefär sex ton och kräver
erfarna hästar i god kondition. En duktig kusk läser av terrängen och planerar
körvägen på ett bra sätt så att hästarna orkar hela dagen.
Kusk: Thomas Carlsson, Breavad
Foto: Nils Andersson
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höskrindor, speciella vagnar för utkörning av öl samt
tippkärror och forslädar. Alla vagnar har sin utformning
beroende på ändamålet; i olika storlekar, med eller utan
sufflett, plats för ett visst antal människor…
Hjulen var av trä med en järnring på utsidan. Järn
skodda hjul är hållbara men tunga och det blir högljutt
vid körning på asfalt. På dagens vagnar för persontran
sport består hjulen oftast av trä med ett gummidäck på
utsidan. Gummit gör att det låter mindre och att
passagerarna i lite mindre utsträckning känner av
markens ojämnheter. För körning i skogen används idag
huvudsakligen däck monterade på en boggi för att
lättare komma över stock och sten.
Ju större hjul ett redskap har desto lättare är det för
hästen att dra. Detta beror dels på mindre påverkan av
ojämnheter och dels på större hävarmseffekt. Ett större
avstånd mellan hjulets mittpunkt och marken ger en
längre hävarm vilket leder till ett större kraftutbyte
(Berg, muntligen 2019).
För skogskörning finns två typer av arbetssätt,
lunning och skotning. Lunning innebär att stockarna
helt eller delvis släpas medan skotning sker med buret
lass. I förhållande till volym är skotning lättare för
hästen och arbetssättet används i den mån det är
möjligt. Lunning används vid kortare sträckor, mindre
volymer och mindre tillgänglig terräng. Vid storskalig
körning i skogen används griplastarvagn som har en
bränsledriven hydraulkran. Vagnen dras vanligtvis av
två eller tre hästar och metoden är jämförbar med
helmaskinella virkesdrivningsmetoder (Berg 2017).
Inom skogsbruket skedde den första förändringen
omkring år 1850 när man började köra med fram- och
bakkälke istället för enbart framkälke (Hedman 1991).
Hundra år senare skedde den viktigaste omställningen,
man övergick från att arbeta i skogen endast vintertid
till körning året om och hjulförsedda vagnar anpassade
för barmarksperioden utvecklades. Som ett tillägg kom
den motordrivna vajerkranen vilken gjorde att arbetet
effektiviserades (Dyrendahl 1997). Griplastarvagnen
kom i slutet av 80-talet (Sidbäck, muntligen 2019).
Dagens hästredskap finns i många olika varianter och
driften kan vara i form av markdrift, batteri eller en
bränsledriven motor. Oavsett hur redskapet är utformat
är det hästen som för redskapet framåt vilket är

fördelaktigt exempelvis i skogen där hjulspår blir
djupare när det är drift på hjulen. Vissa redskap är
försedda med hjälpmotor som tillsammans med hästen
för redskapet framåt. Hjälpmotor kan vara bra i backig
terräng.
Vid markdrift drivs mekaniken i redskapet genom att
hästen går framåt och hjulen snurrar. I exempelvis en
slåttermaskin överförs hästens rörelseenergi via hjulen
och kugghjul som får kniven att röra sig fram och
tillbaka. Fördelen med markdrift är att redskapet inte
kräver någon energi utifrån, endast hästens rörelseenergi
är nödvändig. Ett redskap utan motor har ofta en
enklare konstruktion, längre livslängd och är billigare
i inköp och underhåll.
Nackdelen med markdrift är att redskapet inte är
aktivt när hästen står still och det kan vara svårt att få
en tillräckligt hög kapacitet på redskapet när hästen går
långsamt. Exempelvis kan hästköraren vid slåtter vilja
köra långsamt för att komma nära en sten. Är grödan
otymplig kan rörelseenergin vara otillräcklig för att
kniven ska klara av att slå av stråna.
Hästen drar redskapet genom selens lokor som ligger
an mot halsen precis framför bogbladen. Hästen kan
med fördel luta sig framåt och »lägga sig i selen« så att
den använder sin vikt för att dra redskapet framåt. Man
brukar säga att en häst kan dra sin dubbla vikt men
kapaciteten beror självklart på individens förutsättningar,
arbetspassets längd och friktionen mot marken. Hästen
kan på en is med lätthet dra en kälke lastad med över
fem ton virke (Ryd 1997). Vid tunga lass eller långa
arbetspass kan två eller flera hästar spännas för framför
redskapet, dragdjuren går då i bredd och/eller framför
varandra.

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Gunnebo Slott och Trädgårdar är beläget i Mölndals
kommun och innefattar såväl slott och andra byggnader
som köksträdgårdar, park, hagmark, skog och jord
bruksmark. Den totala arealen är ca 100 hektar (Läns
styrelsen Västra Götaland 2003). Till verksamheten
hör kaffehus, restaurang, bageri, konferens, trädgård
utbildning och ett gediget restaureringsarbete av
byggnaderna. Det finns ca 35 anställda (Vaiksaar
Persson, e-post 2020).
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Karta över Gunnebo Slott och Trädgårdars innerområde.
Bild: Gunnebo Slott och Trädgårdar

1778 köpte handelsmannen John Hall marken och
arbetet med att uppföra ett sommarställe påbörjades.
Stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg fick uppdraget
att göra ritningar för byggnader samt trädgårdar och
1796 arrangerades den första middagen i huset.
John Hall avled 1802 varvid sonen, John Hall den
yngre, tog över. John Hall den yngre gick i konkurs och
1832 såldes Gunnebo som då var i mycket dåligt skick.
Efter ett antal olika ägare köptes egendomen 1949 av
Mölndals stad och sedan dess har renoveringar och
restaureringar av byggnader och omgivningar pågått i
olika etapper. Gunnebo Slott är byggnadsminne sedan
1963 och är idag en av de mest nyskapande och upp
märksammade satsningarna på en historisk miljö i
Sverige (Gunnebo Slott 2019).
Sedan 2003 är Gunnebo ett kulturreservat vilket är
en skyddsform som enligt miljöbalken kan upprättas för
värdefulla kulturpräglade landskap.3 Syftet med
kulturreservatet Gunnebo är att bevara slotts- och
trädgårdsanläggningen samt det omgivande landskapet
vilket är präglat av 1700-, 1800- och 1900-talens
jord- och skogsbruk. Den biologiska mångfalden ska
gynnas och i den utsträckning det är möjligt ska
området skötas med metoder enligt äldre tiders hävdoch brukningstraditioner. Inspiration och förståelse för
landskapets utveckling ska förmedlas och kulturland
skapet ska vara en källa till kunskap, rekreation och
friluftsliv (Länsstyrelsen Västra Götaland 2003).
Gunnebo Slott och Trädgårdar har ca 400 000
besökare varje år (Vaiksaar Persson, e-post 2020) vilket
gör anläggningen till det fjärde största besöksmålet i
Västra Götaland. Serveringen är öppen 361 dagar om
året och i parken är det fritt att gå in när som helst, året
om. Det är populärt att uppleva köksträdgårdarna, ta
del av en guidad visning i slottet eller promenera i
naturreservatet där man kan få se betande djur. Till de
årliga arrangemangen hör skollovsaktiviteter, midsom
marfirande, julmarknader och julbord. Exempel på
andra aktiviteter för besökarna kan vara häst- och
vagnsturer, utställningar, yoga samt kransbindning.
Klicka på länken för att se en kort presentationsfilm om
anläggningen. https://youtu.be/DZZmDaRtJr4
Foto: Sofia Kvistborn
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3) https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/
att-bilda-kulturreservat/

Harvning på Gunnebo.
Kusk: Siri Berg
Foto: Peter Svensson
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Användning av arbetshästar på
Gunnebo Slott och Trädgårdar

Varje år transporteras krukväxter från parkmiljön till orangeriet för vinterförvaring.
Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar
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Enligt skötselplanen (Länsstyrelsen Västra Götaland
2003) ska Gunnebo kulturreservat skötas med metoder
enligt äldre tiders hävd och brukningstraditioner i den
mån det är möjligt. Ett sätt att uppfylla det kravet är att
använda sig av arbetshästar.
I jordbruket kan hästar användas för alla förekom
mande moment, det vill säga gödsling, plöjning, sådd,
vältning och skörd vilket i Gunnebo kulturreservat är
lämpliga arbetsuppgifter. Åkermarken finns relativt
lättillgänglig för besökarna och de traditionella arbets
sätten är passande med tanke på miljöhänsyn och att
det sker i ett kulturreservat. När det gäller skogsbruket
finns ständigt arbetsuppgifter, det sker varje år avverk
ningar och/eller röjningar med påföljande efterarbete.
I otillgänglig terräng lunnas stockarna och i övrigt
transporteras de på vagn.
Precis som i dåtidens Sverige används arbetshästarna
på Gunnebo Slott och Trädgårdar huvudsakligen för
transporter. Transporterna sker med en åttahjulig vagn
som är anpassad för körning av stockar och grenar i
skogen. Med ett på- och avtagbart flak kan den lätt
anpassas för transporter av andra typer av föremål och
exempel på gods är krukväxter, jord, slaget gräs, grus,
foder och vatten.
Ett syfte med att hålla arbetshästar på Gunnebo Slott
och Trädgårdar är att de ska utföra arbetsuppgifter. Det
finns gott om arbetsuppgifter och hästarna utför en del
av sysslorna, som komplement och till viss del ersätt
ning till traktor och bil. Ett annat syfte är att hästarna
ska finnas till för besökarna, bland annat genom att
dessa generellt hellre ser en häst än en traktor. De
sociala värdena tillgodoses samtidigt som det är mer
tidstypiskt och ger en större kulturell upplevelse. När
hästen är igång och jobbar kan besökare se arbetet samt
ställa frågor och klappa. Det anordnas också aktiviteter
för besökarna som exempelvis häst- och vagnsturer,
prova på-ridning, prova på att vara med på ett arbets
pass med häst samt »hästmys«.
Ledorden för Gunnebo Slott och Trädgårdar är
högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar
tillväxt. Hästkörning finns med som komponent i alla

tre delar genom att vara ett hantverk, kunna visa på
arbetssätt och redskap från den tid slottet härrör samt
vara gynnsam hållbarhetsmässigt. På samma sätt är
arbetshästarna ett passande inslag med avseende på
Gunnebo Slott och Trädgårdars slogan »tillbaka till
1700-talet«.
Begreppet hållbarhet innefattar såväl social som
ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet. Hästkör
ning kan vara hållbart ur samtliga aspekter vilket går att
läsa om längre fram i rapporten.
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Foto: Siri Berg

ATT UTVECKLA
NYA HÄSTDRIVNA
REDSKAP
Hästen är ett fantastiskt djur som, tillsammans med
kusk och olika redskap, kan utföra många olika arbets
uppgifter. Hästen kan ena dagen köra finvagn och andra
dagen dra en plog eller timmerkälke. Att använda hästar
idag är inte att sträva bakåt. Det finns ett stort värde i
att behålla traditioner och kunskap men för att hästen
ska kunna fortsätta att användas krävs utveckling av
användningsområden, arbetssätt och redskap. Vi
behöver anpassa oss efter det samhälle vi lever i idag
men ta hjälp av kunskap och erfarenhet som funnits
sedan länge.
Det finns stora möjligheter till utveckling, hållbarhet
och gott resultat genom utförande av arbetsuppgifter
med häst, men användbara metoder och arbetsredskap
saknas till viss del.
En period under 1900-talets andra hälft drevs
forsknings- och utvecklingsarbete för skogsredskap för
häst av tre organisationer som senare slogs ihop till
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, som senare blev
Skogforsk (Adelhult 2014 och Dyrendahl 1997). Man
utvecklade bland annat domänsaxen och en stålkälke
med gummihjul (Dyrendahl 1997). Det har också
bedrivits statligt finansierad forskning och utvecklings
arbete via SLU, Sveriges lantbruksuniversitet (Dyren
dahl m fl 1982). Idag sker utvecklingen av redskap i stort
sett enbart hemma hos hästkörarna själva. Precis som
förr utvecklar var och en redskap utifrån sina behov.
Detta gästhantverkarprojekt möjliggör att utifrån
behoven på Gunnebo Slott och Trädgårdar utforma
hästredskap som sedan kan gynna andra verksamheter.
Till utmaningarna på Gunnebo Slott och Trädgårdar
hör att hitta arbetsuppgifter som passar att utföra med
hjälp av häst. Det innebär en balansgång mellan
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rationellt utfört arbete och övriga syften med att ha
arbetshästar. Vad ska hästen göra och vad bör utföras
genom en annan arbetsmetod? Ytterligare en utmaning
är fördelningen över året med många arbetsuppgifter
sommartid och färre under vinterhalvåret.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att utveckla metoder för att sköta
Gunnebo Slott och Trädgårdar med markdrivna redskap
som kan köras efter häst. En viktig fråga är hur moderna
redskap kan anpassas efter förutsättningar och behov
i en historisk miljö, i detta fall Gunnebo Slott och
Trädgårdar. Hur kan redskapen utformas för att vara
både rationella och kulturellt, ekonomiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara?
Redskapen ska sedan kunna inspirera andra att
använda likadana eller liknande redskap i deras verk
samheter. Prioriteringar ska ske så att resultatet blir så
bra som möjligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, såväl
socialt som ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt.
Hänsyn ska också tas till historiska och ergonomiska
parametrar. Projektet ska resultera i ett antal hästanpas
sade metoder och redskap som på ett rationellt sätt ska
kunna användas i parkmiljö.
Gästhantverkarprojektet utgår från följande fråge
ställningar:
• Vilka sysslor på Gunnebo Slott och Trädgårdar kan
vara lämpliga att utföra med hjälp av häst, vid sidan av
det som redan görs?
• Vilka redskap behöver skapas och/eller utvecklas för
detta och under vilka förutsättningar?
• Hur kan redskap och metoder utvecklas? Hur
fungerar prototyperna?
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• Hur hållbara är redskap och metoder i kulturellt,
ekologiskt, socialt och ekonomiskt avseende?

Material och metoder

Arbetet inleddes med att definiera vilka arbetsuppgifter
på Gunnebo Slott och Trädgårdar som det fanns behov
av och som kunde vara lämpliga att utföra med häst.
Transporter av lastpallar, gräsklippning och skötsel av
grusgångar framstod som tre viktiga områden att arbeta
vidare med. Valet föll på att utveckla tre typer av
hästdrivna redskap: pallyft, gräsklippare och grusharv.
Redskap som krävs för att utföra arbetsuppgifterna
införskaffades och konstruerades. Materialen för
redskapen valdes i första hand utifrån vikt, hållbarhet
och funktion. Där det var möjligt valdes ett miljövänli
gare material. Redskapen utformades utifrån behov och
lämplighet. De skulle i största möjliga utsträckning vara
praktiska, effektiva, markdrivna och tysta samt på ett
bra sätt kunna användas tillsammans med hästen som
dragdjur.
Meurlings Arbetshästar köpte in en terränggående
pallyft, byggde om den så att den kunde dras med häst
och sålde den till Gunnebo Slott och Trädgårdar.
Pallyften testades för olika ändamål och i varierad
terräng. En mindre justering gjordes.
Vad gäller gräsklipparen bestämdes det, efter samtal
med olika hästkörare, att nya aggregat skulle köpas in
till Gunnebo Slott och Trädgårdar och en enkel stomme
tillverkas. Aggregaten köptes in från Reist Maskiner
som i sin tur köpt dem av ett företag i USA. Företaget
Hellmans Utbildningar skapade idén för stommen,
tillverkade den och sålde den till Gunnebo Slott och
Trädgårdar.
Gunnebo Slott och Trädgårdars trädgårdsmästare
Daniel Lundberg är en av författarna till skriften Skötsel
av historiska trädgårdar, grusgångar. Daniel kom med
förslaget att utveckla en grusharv och beslut togs om att
utveckla en sådan utifrån förutsättningarna i den
specifika miljön.
En harv anpassad för fyrhjuling och en redskapsbärare
köptes in men tyvärr fungerade redskapet dåligt med
avseende på förutsättningarna på Gunnebo Slott och
Trädgårdar. Många samtal med olika hästkörare fördes
för att komma fram till hur ett lämpligt redskap skulle
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kunna se ut och för att hitta någon med möjlighet att
tillverka det. Grusharven utformades slutligen tillsam
mans med föreningen Schaff mat Päerd i Luxemburg.
Föreningen tillverkade två olika prototyper, varje
prototyp med två olika arbetssätt. Arbetet var mycket
ambitiöst och innehöll tester och utvärderingar.
Resultatet blev ett redskap dels med fjäderpinnar, dels
med skär.
Arbetsuppgifterna genomfördes med hjälp av de tre
redskapen och metoderna utvärderades. Jämfört med
bränsledrivna och/eller manuella metoder skulle
resultatet vara metoder som är rationella samt socialt,
ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbara. Doku
mentation utfördes under arbetets gång med hjälp av
foto, film och anteckningar. Parallellt med det laborativa
arbetet gjordes en litteraturstudie kring hästen som
dragdjur samt utvecklingen av hästdrivna redskap.

Foto: Anna Einemo
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PALLYFT,
GRÄSKLIPPARE
OCH GRUSHARV
I detta avsnitt beskrivs de tre redskap som utvecklades
genom gästhantverkarprojektet. Avsnitten beskriver
Gunnebo Slott och Trädgårdars behov av redskapen,
hur redskapen är utformade samt hur de kan användas
och vidareutvecklas. Pallyften har byggts om från att
köras manuellt till att köras med häst. Gräsk lipparen är
baserad på färdiga cylinderklippare och dess stomme är
gjord från grunden. Grusharven är ett helt nytt redskap
bestående av en ram med utbytbara delar för körning
med olika ändamål.
Utformning av nya hästredskap sker ofta, som här,
genom ombyggnation av redan befintliga, icke hästdrivna,
redskap. Det är ett kostnads- och tidseffektivt arbets
sätt eftersom man vet att redskapet är beprövat. Vid
ombyggnation krävs endast en anpassning så att det
fungerar att använda tillsammans med häst.

Pallyft
BEHOVSANALYS

Foto: Siri Berg
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Gunnebo Slott och Trädgårdar har flera parkeringsplatser
och den som ligger mest centralt på anläggningen finns
utanför stenmuren öster om köksträdgårdarna (se karta
på sid 19). Besökarna går till fots förbi lek-kon, in
mellan grindarna i stenmuren, igenom köksträdgård och
förbi drivhus, kaffehus och butik för att komma till
slottet. Innanför grindarna är motortrafik förbjuden
men eftersom många transporter måste gå hela vägen
till kaffehuset trafikeras sträckan ändå samtliga
vardagar. Transporterna består bland annat av lätta och
tunga lastbilar med leveranser samt sopbil som tömmer
soptunnorna vid kaffehuset. En del av varorna lastas av

utanför stenmuren och transporteras till butiken eller
kaffehuset för hand, med hjälp av en vagn. Förutom
att besökare störs och att fordon inte passar in i 1700talsmiljön finns problem med slitage och förstörelse.
Stolpar, lampor och ränndalar går sönder, hjulspår och
potthål uppstår.
Det sker också mycket maskinella transporter
generellt över hela Gunnebo Slott och Trädgårdars
område, dels med bil, dels med traktor och hjullastare.
Redan idag utförs en del av dessa med häst genom att
hästen drar en flakvagn vilket minskar trafiken av
motorfordon något. Aktuellt gods lastas på och av
vagnen för hand och många av transporterna innebär
tidskrävande och tungt arbete.
Förutom problematik med många maskinella trans
porter på området uppstår då och då bekymmer med
transporter av tungt gods placerade där inte maskiner
kommer åt. Ett exempel är tunga krukväxter placerade
mellan häckarna i parken.
På Gunnebo Slott och Trädgårdar finns ett behov av
ett hästredskap som kan flytta gods utan att det krävs
manuell på- och avlastning. En hästdragen pallyft skulle
kunna tillgodose behoven, bland annat genom att varor
skulle kunna lastas av utanför stenmuren och transpor
teras den sista biten med hjälp av häst.

REDSKAPETS UTFORMNING
Hästköraren Tom Meurling kom med tips om så kallade
terränggående pallyftare som finns på marknaden.
Dessa är robusta och klarar en last på upp till 1200 kg.
De dras manuellt och gafflarna höjs genom den pump
bara spaken vilken har ett mindre handtag som trycks
in för att sänka ner gafflarna. Pallyften är utrustad med
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två bärande hjul med diametern 55 cm samt främre
stödhjul vilka är betydligt mindre och placerade under
höj- och sänkanordningen. Pallyften är 160 cm bred och
160 cm lång och är anpassad för placering av pallen i
längsgående riktning för största möjliga stabilitet.
En terränggående pallyft köptes in för att byggas om
till ett hästredskap. Höj- och sänkanordningen byggdes
om med en annan typ av spak för att ge plats för
skaklar. Pallyften försågs med en platta varpå en sits
fästes. Det hade varit möjligt att gå bredvid redskapet
för att köra hästen men med en plattform är det lättare
att ha koll på ekipaget. Det blir därmed också lättare
och säkrare att köra. Längst fram på plattan monterades
ett räcke som en säkerhetsåtgärd, kusken kan vid behov
hålla i räcket samtidigt som räcket motverkar att
kusken ramlar mellan hästen och redskapet. Även en
sits för kusken monterades.
Ett stag med fäste för skaklar sattes fast och ett val
mellan rekade och orekade skaklar gjordes. Vid körning
med orekade skaklar är skaklarnas syfte att svänga och
bromsa. Då används även draglinor och svängel för
hästen att dra med, vilket gör att hästen får rörelse
frihet. Rekade skaklar följer hästens rörelser och gör att
draglinor kan uteslutas. Rekade skaklar valdes i syfte
att få en så smidig anspänning och frånspänning som
möjligt.
En häst klarar under goda förutsättningar av att dra
sin dubbla vikt. En ardennerhäst väger ca 800 kg och
har därmed inga problem att ensam transportera drygt
ett ton tunga lastpallar. För nättare hästar, transport
i eländig terräng eller långa transporter skulle pallyften
istället kunna förses med parstång så att två hästar kan
dra tillsammans. Fördelarna med att bara behöva en
häst är att endast en häst behöver göras iordning, att
redskapet kan användas även om bara en häst finns
tillgänglig samt att ekipaget blir mindre och smidigare
med en häst jämfört med två.

ANVÄNDNING AV REDSKAPET
Den hästdragna pallyften användes på Gunnebo Slott
och Trädgårdar med gott resultat. Användandet var
smidigt och ergonomiskt, den var lätt att manövrera.
Pallyften rullade lätt vilket bidrog till hög användar
vänlighet även med avseende på hästen. Hästen hade
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också gott om utrymme mellan skaklarna och en bra
draglinje var möjlig.
Pallyften har använts för transport av hösilagebal,
jordsäckar, stockar samt varor, både till kaffehuset och
butiken. Övriga arbeten som kunde utföras var trans
port av tegelpannor eller annat gods som var placerat på
lastpallar samt tunga krukväxter. Hästen kunde med
hjälp av pallyften minska de transporter som skedde
med hjullastare och traktor utrustad med pallgafflar.
Eventuellt ska en kylanläggning byggas en bit utanför
stenmuren för att i betydlig utsträckning kunna minska
tung transport med leveranser innanför grindarna.
I dagsläget kan inte hästen utföra transport av kylvaror
eftersom att det inte går att veta när leveranserna
kommer.
De flesta av varorna till kaffehuset levererades inte på
lastpallar utan på hyllvagnar. Det gjorde att många av
transporterna inte kunde utföras med hjälp av häst,
i alla fall inte om arbetet skulle utföras rationellt. Varor
som kom på hyllvagnar kördes med lastbil så nära
kaffehuset som möjligt och rullades smidigt till dörren.
Skulle bilen istället ha stannat utanför grindarna skulle
en omlastning till lastpallar krävts. Efter transport med
pallyften skulle varorna dessutom ha behövt bäras den
sista biten från platsen där hästen stannat och fram till
dörren.
Det är alltid en fördel när ett redskap har fler
användningsområden och som tidigare nämnts har
pallyften använts för transport av stockar. De aktuella
stockarna var grova, korta och tunga vilket gjorde dem
svåra att hantera och manuellt lyfta upp på en vagn.
Istället testades pallyften för arbetsuppgiften och för de
stockar som var tillräckligt korta var redskapet mycket
passande. Gafflarna sänktes så mycket som det gick och
stockarna rullades på, innan körning till avlägg säkrades
stockarna med ett spännband.
Arbetet med pallyften skedde i stor utsträckning där
många besökare passerade vilket bidrog till en kulturell
upplevelse. De som fick se hästen dra pallyften var
mycket nyfikna och positiva, de flesta stannade för en
pratstund och/eller för att klappa hästen.
Pallyften krävde inget drivmedel och var tyst.
Redskapet bedömdes vara hållbart i såväl socialt som
kulturellt och ekologiskt avseende. Ett svar på om den

Pallyften backas för att få
gafflarna under godset.
Kusk: Siri Berg
Foto: Filippa Wilhelmsson

Klicka på länken för att se film!
https://youtu.be/1N18tHrs9ig
Kusk: Siri Berg
Foto: Filippa Wilhelmsson
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Det gick bra att köra pallyften under
mer terrängliknande förhållanden.
Kusk: Siri Berg
Foto: Filippa Wilhelmsson

Problem med att flytta tunga föremål har
alltid funnits. Bilden visar en äldre kärra,
ett exempel på historiska lösningar för
transport av svårhanterliga objekt.
Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum

PALLYFT – REKOMMENDER ADE
ANVÄNDNINGSOMR ÅDEN
ekonomiska hållbarheten uppfylldes är svårt att ta fram
men eftersom att redskapet var effektivt, lättanvänt
och ergonomiskt bedöms det vara rationellt.
Koppling till Gunnebo Slott och Trädgårdar som
historisk anläggning finns genom att pallyften var ett
nytt sätt att lösa ett gammalt problem. Problemet med
att flytta tunga föremål har alltid funnits och har
genom historien lösts på olika sätt. Att använda häst
och pallyft är ett nytt arbetssätt som förhoppningsvis
kommer att bestå.

Redskapet rekommenderas för anläggningar
där det finns arbetshästar samt
• oönskade varutransporter av motorfordon
som kan minskas genom att godset lastas
av utanför anläggningen och transporteras
sista biten med häst.
• tungt gods som ska transporteras inom
anläggningen, exempelvis stora krukväxter
samt korta stockar
• där gods lämpligt att placera på lastpallar
ska transporteras

VIDAREUTVECKLING

Pallyften kan användas där marken inte är
helt plan eller där det är för långt eller tungt
för en människa att dra godset med en vanlig
pallyft. Exempel på anläggningar där pallyften
kan vara användbar är inom jordbruk, besöksnäring samt park och natur

Ett problem som tidigt upptäcktes var att sitsen på
pallyften var i vägen för höga lass. Det är säkrast att ha
lasten så långt in mot gafflarnas bas som möjligt och för
att möjliggöra detta togs sitsen av. Sitsen bör monteras
igen men något längre fram så att den inte är i vägen för
lasten.
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Gräsklippare
BEHOVSANALYS
På Gunnebo Slott och Trädgårdar ska besökare kunna
njuta av miljön utan att bli störda av motorer. Anlägg
ningen ska dessutom skötas med tidstypiska metoder
samt ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt.
Gräsklippning sker dels med handdriven gräsklippare,
dels genom att slå med lie. Den större gräsytan, den ca
3000 kvm stora midsommarängen (se karta på sid 19),
klipps med åkgräsklippare. Klippningen sker torra
morgnar för att störa så få besökare som möjligt.
Hästdragen cylindergräsklippare har funnits i världen
sedan slutet av 1800-talet (Seiler, muntligen 2020) och
idag finns det i Sverige flera kommuner, bostadsbolag
och liknande som anlitar hästkörare till att utföra
uppdraget. Det är tyst, ekologiskt och ger besökarna en
upplevelse. Metoden är lättsam och tidseffektiv och
hästen är i en miljö där den syns. Istället för begräns
ningen att bara kunna klippa torra morgnar, som med
åkgräsklippare, får klippning med cylinderklippare
gärna ske dagtid när många besökare är på plats.
För klippning på Gunnebo Slott och Trädgårdar, där
klippytan är liten och klippningen enkelt går att
anpassa till tidpunkter då gräset är torrt, är det tillräckligt
med en mindre variant av aggregat. För att få en bra
klippbredd kan aggregaten placeras snett bakom
respektive framför varandra. Aggregatens hjul sitter på
utsidan om själva knivarna och en förskjutning krävs för
att inte få strängar med oklippt gräs där hjulen går (se
bild). För att tillgodose behovet av tidstypiska och
ekologiska metoder utan störande ljud beslutades att
låta åkgräsklipparen ersättas av en hästdragen cylinder
gräsklippare.

REDSKAPETS UTFORMNING
Hästdragna gräsklippare finns i olika storlekar och
utformning. De finns att importera från USA där
amishfolket tagit fram bra produkter. I Sverige har det
nytillverkats ett mindre antal, utbud och efterfrågan på
begagnatmarknaden finns till viss del.
A Blombergs Naturnära Skogsentreprenad har stora
gräsklippningsuppdrag och använder sig av robusta klip
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pare som, vid heldagsklippning, kräver två hästar. Deras
gräsklippare har tre aggregat som klipper ca 80 cm var
och med lite överlapp, för att inte få mistor, blir
klippbredden ca 220 cm. Varje aggregat väger ca 50 kg
och klipparna fungerar bra även när gräset är blött. Den
ena av A Blombergs Naturnära Skogsentreprenads
klippare är försedd med elektriska kolvar som drivs av
ett litet bilbatteri. Kolvarna kan, med några tryck på en
panel, lyfta och sänka klippaggregaten samt slå på och
av drivningen (Blomberg, e-post 2020).
På Gunnebo Slott och Trädgårdar är klippytan liten
och det finns goda möjligheter att endast klippa när
gräset är torrt. Därför är de mer vanliga amishaggregaten
fullt tillräckliga. Det krävs inte heller någon elektronik
vilket är fördelaktigt med avseende på ekonomisk och
ekologisk hållbarhet.
En häst klarar av att dra tre amishaggregat vilket ger
en klippbredd på cirka 180 cm. Alternativet med fem
aggregat och två hästar ger en klippbredd på 290 cm
vilket är onödigt stort i förhållande till ytans storlek.
Dessutom finns en fördel i att slippa använda två hästar
samtidigt, ifall den ena skulle vara skadad eller sjuk.
Det finns olika varianter av konstruktioner som
klippaggregaten sitter fast i, med eller utan plats för att
stå eller sitta. När sittmöjlighet önskas brukar aggregaten
finnas under plattan där sitsen är placerad.
Eftersom klippytan på midsommarängen är relativt
liten valdes en enkel konstruktion utan vagn att sitta på.
Istället utformades en stomme med skaklar, krok för
svängel samt fästen för de tre aggregaten. De yttre
aggregaten fästs på en varsin arm så att de är placerade
snett bakom det främre aggregatet. Armarna är rörliga
i sidled för att kunna följa det främre aggregatet på ett
bra sätt i svängarna.
Stommen kräver inga egna hjul eftersom att varje
aggregat har två hjul. För att kunna transportera redska
pet till och från gräsmattan vänds aggregaten så att vart
och ett av dem rullas baklänges, då snurrar inte knivarna.

ANVÄNDNING AV REDSKAPET
Vid användning av redskapet upptäcktes att klippaggre
gaten var placerade lagom mycket omlott. Hade de gått
för lite omlott hade de lämnat oklippt gräs efter sig i
svängarna och hade de placerats för mycket omlott om

Aggregaten är placerade lite omlott om varandra för att det inte ska uppstå en oklippt remsa.
Foto: Siri Berg

varandra hade klippbredden blivit onödigt liten.
Redskapet var enkelt att manövrera och snäva svängar
var möjliga, gräsklipparen var lättstartad. Det fanns
gott om utrymme mellan skaklarna och det var lätt att
få en bra draglinje. Gräsklipparen hade vid behov
kunnat köras av en större häst under en hel dag så länge
hästen hade varit i god kondition och fått pauser när
den behövde samt tillräckligt med foder och vatten.
Gräsklipparen testades att köras när gräset var blött
och långt. Resultatet var förvånansvärt bra och tillräck
ligt med avseende på midsommarängens krav på
kvalitet. Arbetet tog lite extra tid eftersom att gräs
fastnade då och då så att knivarna inte kunde rotera.
För att få bort gräset var ekipaget tvunget att stanna
och knivarna roteras bakåt något genom att kusken
tryckte på dem med exempelvis en pinne.

Transporten till och från midsommarängen skedde på
grusväg och för att slippa att aggregaten var aktiva den
sträckan vändes de bak och fram. Hjulen snurrade då
baklänges, som vid normal backning, och knivarna var
stilla. Det var en enkel lösning som fungerade bra på
transportsträckor. När ekipaget var framme vid
klippytan var kusken tvungen att spänna ifrån hästen
för att kunna vända på aggregaten på ett säkert sätt.
Om hästen var förspänd kunde redskapet, och därmed
även knivarna, röra sig.
Ett hinder med hästdriven gräsklippare kan vara att
kusken måste hitta tid till ytterligare en syssla under
sommarhalvåret då det generellt finns som mest att göra
samt att det enbart är utbildad kusk som kan utföra
jobbet. Gräsklippning med åkklippare kan utföras av
olika personal men om åkklipparen ska uteslutas helt
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Klicka på länken för att se film! https://youtu.be/Kmb6-t1gUvg
Kusk: Anna Einemo
Foto: Siri Berg

Gräsklippning med häst var ett arbete som
uppskattades mycket av besökarna.
Kusk: Siri Berg
Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar

får gräsklippningen ett uppehåll när kusken och
hästarna har semester.
Inga andra användningsområden för gräsklipparen
upptäcktes.
Förutom midsommarängen finns två mindre ytor
intill denna vilka klipptes med hästdragen gräsklippare.
I övrigt finns inte mycket gräsmatta på Gunnebo Slott
och Trädgårdar och de som finns var svårtillgängliga,
små, känsliga eller gräsmattor som inte fick ha spår
efter häst.
Vid klippning av midsommarängen syntes normalt
inga spår efter hästens hovtramp, märken kunde uppstå
om gräsmattan var blöt.
Gräsklippningen utfördes under torra sommardagar
med många besökare och upplevdes publikvänlig. En
anledning till att det var publikvänligt var att arbetet
utfördes på midsommarängen där det var synligt och
många människor gick förbi (se karta på sid 19).
Det var tydligt att gräsklippningen med häst upp
skattades av allmänheten, många besökare kom fram
och visade intresse. Eftersom att hästen behövde pausa
emellanåt blev det naturliga avbrott från arbetet då
besökare kunde klappa och ställa frågor. Klippningen
var en mycket passande arbetsuppgift som var publik,
miljövänlig, rationell och tyst. Med ett inköpspris på ca
13 000 kr och låga underhållskostnader var det dessutom
en förhållandevis låg kostnad. För underhåll krävdes i
princip endast slipning av knivarna vilket kunde göras
av personal på Gunnebo Slott och Trädgårdar eller
ordnas externt för ca 600 kr per aggregat.
Gräsklippningen med häst visade sig vara hållbar
såväl socialt som ekologiskt och kulturellt. Det finns
studier som visar även på ekonomisk hållbarhet
(Pettersson 2011) vilket borde kunna uppnås även
på Gunnebo Slott och Trädgårdar.

VIDAREUTVECKLING
För att slippa att spänna ifrån hästen och vända på
aggregaten vid växling mellan transport- och arbetsläge
kan gräsklippningskonstruktionen förses med hjul. Tre
hjul skulle kunna monteras på konstruktionen på ett
sätt som gör det möjligt att höja och sänka aggregaten
så att de endast är i marken vid arbete.
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GR ÄSKLIPPARE
– REKOMMENDER ADE
ANVÄNDNINGSOMR ÅDEN

Rekommendationer för gräsklippning med
häst
• Tjänsten rekommenderas att köpas in där
det finns gräsytor och social, ekonomisk,
ekologisk och kulturell hållbarhet värderas
• Gräsklippning med häst bör utföras på alla
anläggningar där arbetshästar och gräs
ytor finns
• Gräsklipparens utformning bör anpassas
efter förutsättningarna, som antal hästar,
hästarnas kapacitet, gräsytornas storlek
och tillgänglig tid. Klipparen som utformades genom gästhantverkarprojektet är
lämplig för körning av en större häst där
gräsytorna är mindre än en hektar.
• Exempel på anläggningar lämpliga för
gräsklippning med häst är parker, träd
gårdar, tätortsnära gräsytor, inom bostadsbolag och andra synliga gräsytor.
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Grusharv
BEHOVSANALYS
På Gunnebo Slott och Trädgårdar finns många ytor med
grus: grusplaner, grusgångar, grusvägar och parkerings
platser. Ogräset i grusgångar och på grusplaner tas
främst bort med hjälp av gasolbrännare. På grusvägarna
finns inget behov av att ta bort ogräs och på delar av
parkeringsplatserna växer ogräs som tas bort med
skyffeljärn. Gasolbrännaren låter mycket vilket påver
kar både den som kör samt besökare. Dessutom är det,
med tanke på viljan att ha en 1700-talsmiljö, inte ett
tidstypiskt sätt att arbeta.
Inom kulturhistorisk parkskötsel finns olika typer av
grusgångar och skötselmetoder. Läs mer om detta i
Skötsel av historiska trädgårdar, grusgångar som är en av
skrifterna i en serie gjord av Riksantikvarieämbetet och
Hantverkslaboratoriet. För att få bort ogräs på Gunnebo
Slott och Trädgårdar har hjulhacka med en skärande
rensbåge samt kvast och skyffeljärn testats. Besprutning
med ättika och bekämpning med gasolbrännare sker
regelbundet.
Exempel på andra arbetsredskap som idag brukas för
grusskötsel i Sverige är olika harvar som körs med
fyrhjuling och traktor. Det finns även några få redskap
som körs efter häst vilka fungerar bra på ytor med grovt
underlag och ytor som inte innefattar trånga utrymmen.
Ogräsrensning på grusytor med häst skulle vara ett
mer tidseffektivt arbetssätt än Gunnebo Slott och
Trädgårdars nuvarande metoder med handredskap.
Beslut togs om att försöka utforma ett hästredskap
anpassat för området vid köksträdgårdarna. Det är ett
område där det rör sig många besökare och miljön bör
därför inte störas av gasolbrännare. Traktorkörning är
utesluten och skulle inte ens vara möjlig i de trånga
passagerna. Genom att prioritera hästkörning i området
skulle många få uppleva de sociala värden som är
kopplade till hästen.
Odlingskvarteren omges av ömtåliga sarger i trä.
Sargerna är försedda med strömförande trådar som ska
hindra sniglar från att komma in till odlingarna. En
utmaning kan vara att få fram ett redskap som gör att
det är möjligt att harva intill sargen utan att skada den
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eller trådarna. En annan utmaning för ogräsrensning
med häst kan vara att redskapet endast får påverka det
översta så kallade slitlagret. Det kan också uppstå
svårigheter med att manövrera ekipaget mellan odlings
kvarteren samt bli svårt att uppnå kraven på att
redskapet ska följa markens ojämnheter och inte
påverkas negativt av större stenar som sitter fast i
marken.

Äldre jordbruksharvar i järn.
Överst: ett block hundrapinnarsharv.
Om flera hästar arbetar tillsammans
kan flera block sättas ihop med
varandra. Hundrapinnarsharven har
fått sitt namn ifrån att fem harvar tillsammans bildar en bred harv med
totalt hundra pinnar.
Nederst: c-pinnharv med fjädrande
c-pinnar.
Foto: Siri Berg

REDSKAPETS UTFORMNING
Harvning är en syssla som utförts i olika syften och i
olika miljöer under mycket lång tid. Inom jordbruket
finns exempelvis hundrapinnarsharvar och c-pinnharvar.
För grusskötsel finns exempel på användande av
sladdplankor.
Den aktuella ytan för hästdragen grusharv på
Gunnebo Slott och Trädgårdar består underst av ett
hårt packat lager, huvudsakligen av sandkorn. Ovanpå
lagret med sand finns ett lager grus. En jordbruksharv
skulle gå för djupt och påverka även sandlagret, samt ha
för stort avstånd mellan pinnarna. En sladdplanka är
inte heller lämplig för Gunnebo Slott och Trädgårdars
grusytor eftersom den skulle flytta på gruset från det
övre lagret och blottlägga sandlagret. Grusharven som
ska arbeta på den aktuella ytan måste vara snällare mot
underlaget och snarare ha flera mer försiktiga angrepps
punkter än få rejäla.
När det gäller hästdragna redskap finns möjlighet att,
tillsammans med redskapsbärare, använda olika typer
av redskap anpassade till fyrhjuling. En redskapsbärare
och en grusharv köptes in men tyvärr fungerade inte
konceptet för ändamålet. Redskapsbäraren var för stor,
den var klumpig och ekipaget blev långt. För vissa
grusytor hade inte storleken varit något problem men
mellan odlingskvarteren är det relativt trångt och
arbetet innebär många svängar. Dessutom hade grus
harven dålig kvalitet, den fick skador vid första använ
dandet. Det gick inte heller att ställa in den så att den
arbetade över hela ytan samtidigt. Dels var metallbladen
inte följsamma så att de kunde följa markens ojämnheter,
dels gick den inte att ställa in så att såväl piggarna som
den bakre och den främre raden av grova metallblad
samtidigt gick lagom djupt.
För Gunnebo Slott och Trädgårdars grusskötsel krävs

Det är mycket praktiskt att använda redskapsbärare och den ger
goda möjligheter att enkelt använda många olika redskap. Just
denna grusharv passade dock tyvärr inte att köra med häst.
Bygghemma (u.å.). Gårdsharv Kellfri för ATV. https://www.
bygghemma.se/skog-och-lantbruk/lantbruksmaskiner/atv-vagn/
ovriga-atv-vagnar/gardsharv-kellfri-for-atv/p-978075 [2020-12-09]
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Variant av prototyp 1, med ram och utbytbar del med harvpinnar.
Foto: Siri Berg

Variant av prototyp 1, med ram och utbytbar del med v-formade skär.
Foto: Siri Berg

Variant av prototyp 2, med ställning och utbytbar del med kniv.
Foto: Siri Berg

Variant av prototyp 2, med ställning och utbytbar del med harvpinnar.
Foto: Siri Berg

ett mindre redskap och den luxemburgska föreningen
Schaff mat Päerd erbjöd sig att utveckla ett redskap
anpassat efter förutsättningarna. Behoven kommunice
rades och två redskap utformades och testades. Prototyp
1 har en ram som kan kombineras med en utbytbar del
för harvpinnar eller en för v-formade skär. Prototyp 2
har en avlång stomme och går att köra antingen med ett
knivblad eller harvpinnar.
Prototyp 1 består av en ram som släpar mot marken
och har en rundning i framkant, den är 130 cm lång och
94 cm bred. Redskapet har en spak som används för att
justera hur djupt harvpinnarna respektive skären ska
arbeta, det finns även ett neutralt läge för transport.
Ett handtag är placerat i bakänden på redskapet för att
lättare kunna justera harven manuellt vid behov. Det
finns även möjlighet att justera förhållandet mellan
hästen och redskapet i sidled genom att redskapet har
olika fästpunkter för svängeln. Svängelns fästpunkt i
redskapet är även justerbart i höjdled.
Harvpinnarna och skären är fästa i varsin stomme.
Harvpinnarna är placerade i tre rader, två rader (sex
plus sex pinnar) på stommens främre regel samt en rad
(tolv pinnar) på stommens bakre regel. Den bakre regeln
är även försedd med en borste i syfte att jämna ut gruset
något. Harvpinnarna är fästa med en viss förskjutning i
förhållande till varandra så att det totalt skapas tjugofyra
angreppspunkter. Pinnarna är fyra mm tjocka och

fjädrade.
Skären är tre till antalet och har en bredd på vardera
34 cm. Ett skär är fäst i stommens främre regel och två
skär är fästa i den bakre. Skären är justerbara i höjd- och
sidled. Respektive stomme fästs i redskapet med hjälp
av fyra sexkantskruvar.
Prototyp 2 består av en avlång ställning med hjul i
framkant, längden är ca 200 cm. Det finns möjlighet att
växla mellan ett fast hjul, ett vridbart hjul samt ett
hjulpar. Baktill finns ett handtag i syfte att manövrera
redskapet, detta är justerbart och kan anpassas efter
förarens längd. Det är möjligt att förskjuta redskapets
position i sidled i förhållande till hästen.
Prototyp 2 kan köras dels med en skärande kniv, dels
med harvpinnar. Harvpinnarna fäster i en stomme med
tre rader med vardera tio harvpinnar. Pinnarna är fästa
med viss förskjutning i förhållande till varandra så att
det blir totalt trettio angreppspunkter. Pinnarna är 4
mm och fjädrade. Två stödhjul kan monteras på
redskapet och placeras antingen före eller efter harv
pinnarna. Arbetsdjupet justeras genom att höja eller
sänka hjulen, det är möjligt att ha harvpinnarna helt i
luften för att kunna transportera redskapet. Det är
också möjligt att justera vinkeln på stommen så att de
tre raderna med harvpinnar går lika djupt. Justeringen
sker genom att vrida den skruv som finns på toppen av
redskapet. Harvpinnarna fäster i redskapet med en

sprint. Det finns tre möjliga inställningar för justering
av hårdhet mot underlaget.
Stommen med den skärande kniven har ett hjul på var
sida om kniven. Hjulen har två lägen och är antingen i
marken (vid transport) eller i luften (när kniven arbetar).
Knivens vinkel mot marken justeras genom skruven
på toppen av redskapet. Knivens längd är 58 cm, det
går inte att justera djupet på kniven.
Respektive stomme fästs i ställningen i ett spår och
hålls på plats med en säkring.

vande arbete beslutades att finjusteringar fick göras med
handredskap i efterhand.
Sättet som man för prototyp 1 ställde in arbetsdjupet
var bra men ibland gick det inte att arbeta lagom djupt.
Dessutom följde inte alltid hela stommen med, juste
ringen i höjdled gjordes på ena sidan av ramen och
ibland krävdes en manuell insats på andra sidan för att
få den i rätt höjd.
Att byta mellan den ena och den andra stommen var
ganska enkelt och tog några minuter.
Harvpinnarna som tillhörde prototyp 1 var till en
början något längre i den främre raden än i de två bakre
raderna. Innan detta justerades användes den nedersta
fästpunkten för svängeln för att testa om det gjorde att
främre raden harvpinnar höjdes något, men så var inte
fallet. I övrigt nyttjades inte möjligheten att justera
svängeln i höjdled. Möjligheten att justera svängelns
placering i sidled nyttjades flitigt, det ett var praktiskt
sätt att få redskapet att komma intill kanterna. Redskapet
var lätt för hästen att dra.
Prototyp 1 arbetade med sina harvpinnar på ett bra
sätt med underlaget men behövde köras många gånger
över ytor med hårt sittande ogräs. För att slippa köra
mer än två gånger över samma yta krävs uppskattnings
vis körning en till två gånger per vecka under växt
säsongen.
Harvpinnarna satt med lagom avstånd till varandra
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ANVÄNDNING AV REDSKAPET
Prototyp 1 var med sin ram praktisk genom att det var
möjligt att köra intill odlingskvarterens sarger utan att
skada dessa eller de strömförande trådarna. Ramens
rundning i framkant gjorde att den kunde glida mot
sargerna och även runt dessas hörn. Redskapet följde
hästen på ett bra sätt och vid tillfällen där det fanns
behov av att tillfälligt styra redskapet i sidled gjordes
detta enkelt genom att använda handtaget. Ibland
upplevdes handtaget för lågt.
Det var svårt att komma in i hörnen. För att komma
in i hörnen helt och hållet krävdes det ett stopp där
harvpinnarna/skären med hjälp av spaken togs upp i
luften. Därefter kunde kusken dra redskapet in i hörnet,
sänka ner harvpinnarna/skären och slutligen låta hästen
fortsätta gå. Eftersom att detta var tungt och tidskrä
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och fjädringen var mycket effektiv genom att pinnarna
även arbetade i exempelvis sänkor där det varit vatten
pölar. Borsten var höj- och sänkbar. Om den sattes för
djupt puttade den grus framför sig och om den sattes för
grunt arbetade den inte alls. Vid lagom djup slätade den
ut ytan till viss del. Borsten fångade upp löv, pinnar och
borttaget ogräs i viss utsträckning.
Varianten med skären kunde inte köras på de områ
den där ytan hade ett ytlager av löst liggande grus. Vart
och ett av skären puttade då gruset åt sidan vilket
gjorde att tre spår bildades. Däremot var det effektivt
att arbeta med skären på områden där ytlagret tryckts
ner och blandats med det underliggande sandlagret. Det
var fallet på den större ytan i mitten av nya köksträdgår
den där många går och tunga fordon körs till kaffehuset.
Vid körning med skären så djupt som möjligt arbetade
redskapet aggressivt och luckrade upp marken. Därefter
kunde körning med harvpinnar ske vilket gjorde att
ytan snyggades till och de mindre sandkornen hamnade
närmare sandlagret medan gruslagret var kvar uppepå.
Ytterligare separation skedde med hjälp av regn.
Redskapet provades även på hårt packad grusväg/
grusparkering men klarade inte av att arbeta i det hårt
packade materialet, redskapet påverkade endast ytan
något.
Skären för prototyp 1 satt inte fast i stommen på ett
tillräckligt kraftfullt sätt, anordningen gick sönder flera
gånger och fick lagas genom svetsning. Det var en god
tanke att kunna justera skären i höjd- och sidled men
dessa justeringar behövde endast göras inledningsvis.
Prototyp 2 följde inte hästen och med bara ett framhjul
hade den lätt för att välta, även då stödhjulen var
monterade. Det krävdes aktiv manövrering av redskapet
som gjorde att det var mycket svårt att ensam utföra
arbetet. Det vridbara hjulet var dysfunktionellt efter
som framänden var lätt.
Det var däremot enklare med prototyp 2 att komma in
i hörnen vilket skedde genom att stanna hästen, lyfta upp
bakänden av redskapet, backa och sedan fortsätta köra.
Prototyp 2 hade en smart lösning för att byta mellan
de olika stommarna och det var bra att kunna justera
höjden för handtaget. Att kunna justera vinkeln på
respektive stomme upplevdes proffsigt.
Redskapet var lätt för hästen att dra.
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Prototyp 2 med harvpinnar blev vinglig på grund av
att pinnarna hade hög grad av fjädring. Stödhjulens
utformning var inte tillräckligt bra för att minska
vältrisken avsevärt. Möjligheten att justera harvpinnarnas
djup med hjälp av stödhjulen var bra, det blev med
stödhjul också möjligt att köra med harvpinnarna helt
i luften vid transport. Redskapet blev minst ostabilt när
stödhjulen sattes bakom harvpinnarna.
Det var svårt att köra nära sargerna utan att köra för
nära så att en eller flera harvpinnar böjdes eller hamnade
på fel sida om sargen. Möjligheten att variera fästpunk
ten för svängeln nyttjades inte, redskapet var så brett
att det inte fanns något behov av att få redskapet mer
till vänster/höger i förhållande till hästen.
Prototyp 2 med kniv fungerade inte tillräckligt bra.
Det var svårt att komma åt ogräset eftersom knivens
djup låg på en konstant låg nivå. Vinkeln på kniven var
däremot justerbar vilket var bra. Lösningen för att
ändra mellan aktivt läge och transportläge var praktisk
men vid arbete lämnades två spår i marken på var sida
om kniven. Kniven blev inte märkbart sliten under de
timmar redskapet nyttjades. Om det finns större stenar
i marken som inte syns finns stor risk för påkörning och
skada på kniven. Det finns ingen fjädring, enda sättet
att undvika skador på kniven är att stanna eller lyfta
kniven. För varianten med kniven var det praktiskt att
kunna ändra fästpunkten för svängeln i sidled.
Redskapet provades, förutom i köksträdgårdarna,
även på hårt packad grusväg/grusparkering men
påverkade inte gruset i tillräckligt stor utsträckning.
För båda prototyperna gäller att det var ett bra beslut
att låta hästen dra redskapet med draglinor i stället för
skaklar. Med skaklar hade kusken sluppit att backa
redskapet själv men det hade också krävts att hästen
aldrig tog något steg bakåt när harvpinnarna var nere
i marken, då hade dessa skadats. Med draglinor är det
möjligt att själv justera redskapet i sidled vilket inte är
möjligt i lika stor utsträckning vid användning av
skaklar.
Längden från redskapets bakersta punkt till hästens
mule blev för prototyp 1 ungefär 510 cm och för prototyp
2 ca 520 cm. Ett långt ekipage är svårt att manövrera i
snäva svängar i trånga utrymmen. Ett kort redskap kan
bli sladdrigt.

På Gunnebo Slott och Trädgårdar används draglinor
med länkar i ena änden så att avståndet mellan hästen
och svängeln kan justeras. Ju kortare avstånd desto
kortare ekipage och lättare att jobba i trånga utrym
men. Samtidigt måste avståndet vara tillräckligt stort
för att hästen inte ska skadas. Ingen av prototyperna
upplevdes för lång eller kort.
Harvning av grusplanen och grusgångarna på
Gunnebo Slott och Trädgårdar var ett mycket publikt
arbete eftersom det utfördes på ytor där många besökare
rörde sig. Det var dessutom spännande för människor
att se innovationerna, många ville undersöka och ställa
frågor. Att använda häst istället för gasolbrännare var
mer ekologiskt, kulturellt, socialt och historiskt. Vilket
som var det mest hållbara alternativet ur ett ekono
miskt perspektiv undersöktes inte under detta projekt
men med tanke på det publika mervärdet och att det

Klicka på länken för att se film! https://youtu.be/2YHH2iaMUmQ
Kusk: Siri Berg
Foto: Anna Einemo

Grusharven, prototyp 1, fungerade bra mellan odlingskvarteren.
Kusk: Siri Berg
Foto: Johanna Virtanen
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inte gick åt mer tid än att utföra arbetsuppgiften med
andra metoder borde även den ekonomiska hållbarheten
varit hög.

VIDAREUTVECKLING
För arbete i grusytorna i köksträdgårdarna på Gunnebo
Slott och Trädgårdar valdes prototyp 1. Den var enkel
att arbeta med och uppfyllde sitt syfte. I detta avsnitt
beskrivs hur grusharven kan förbättras.
För att kunna arbeta mer ergonomiskt skulle handtaget
kunna höjas till en, för kusken, lämplig höjd; alternativt
göras om till ett höj- och sänkbart handtag.
Under arbetets gång beslutades att finjusteringar fick
ske manuellt i områden där ekipaget inte kom åt. Det
kan mycket väl finnas en praktisk lösning för att kusken
på ett enkelt sätt ska kunna rensa ogräset även i hörnen
men under projektets gång har inga förbättringar
planerats. En möjlig lösning skulle kunna vara fyra hjul
som sänks ner genom batteridrift, så att det sedan
enkelt går att rulla redskapet ut i hörnet.
För att kunna finjustera arbetsdjupet skulle metall
delen där detta ställs in kunna ha fler och tätare jack.
Ett annat problem kopplat till inställningen av
arbetsdjupet var att den vänstra sidan inte hängde med
helt och hållet då höjden justeras med en anordning
placerad på den högra sidan. En idé för hur detta kan
lösas finns i nuläget inte.
För att skären ska sitta fast ordentligt i stommen
krävs någon typ av rejälare fästning.
Vid arbete med skären på ytor med löst liggande grus
skapades fula spår. En lösning på detta skulle kunna
vara att utveckla en stomme med flera mindre skär. Det
finns stora möjligheter att på liknande sätt skapa fler
varianter av redskapet, alla anpassade efter specifika
ytor och syften. Exempelvis skulle en variant med
gåsfötter kunna utformas, samt en version med rejälare
pinnar anpassade till parkeringsplatser och vägar med
gruslager.

Vidare studier

Det finns stora möjligheter att använda arbetshästar på
olika sätt och utformning av nya redskap sker till viss
del. Här beskrivs ytterligare studier som hade varit
intressanta för Gunnebo Slott och Trädgårdars del.
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GRUSHARV
– REKOMMENDER ADE
ANVÄNDNINGSOMR ÅDEN

Rekommendationer för grusharvning med
häst:
• Tjänsten grusharvning med häst rekommenderas att köpas in där det finns grusgångar samt grusplaner och social,
ekonomisk, ekologisk och kulturell håll
barhet värderas.
• Grusharvning med häst bör utföras på
alla anläggningar där arbetshästar och
grusytor finns.
• Harvens utformning bör anpassas efter
förutsättningarna, så som antal hästar,
hästarnas kapacitet, grusytornas storlek
och utseende samt tillgänglig tid. Grusharven som utformades genom
gästhantverkarprojektet är lämplig för
körning av en större häst där ytorna inte är
stora och sammanhållna.
• Exempel på anläggningar lämpliga för
grusharvning med häst är parker, träd
gårdar, tätortsnära grusytor och andra
synliga grusy tor.
• Redskapet kan även vara lämpligt för
luckring och ogräsbekämpning i jordbruket.

Med stor sannolikhet skulle även andra anläggningar
och entreprenörer med liknande behov kunna dra nytta
av dem.
Pallyften är mycket praktisk för transport av tungt
gods som står på pall och underlättar vid transport av
tungt gods som inte står på pall. För optimal lastning av
exempelvis tunga krukväxter som står direkt på marken
krävs ett helt nytt redskap som idag inte existerar på
marknaden.
Det hade också varit en stor fördel att ha tillgång till
en extra låg vagn för att underlätta vid lastning av tungt
gods. En sådan vagn skulle kunna vara utformad med
kulkoppling så att den kan köras efter ett förställ. För

att öka mångfalden av användningsområden skulle den
kunna vara utformad med grindar, då går det även att
frakta större lass med exempelvis slaget gräs.
För mer ergonomiskt och tidseffektivt arbete hade
det också varit intressant med en griplastare speciellt
anpassad utifrån förutsättningarna på Gunnebo Slott
och Trädgårdar. Idag sker på- och avlastning för hand
och en multifunktionell hydraulkran hade underlättat
i mycket stor utsträckning för lastning av såväl grenar
och stockar som grus och jord. För att klara förutsätt
ningarna på Gunnebo Slott och Trädgårdar skulle
speciella anpassningar behöva göras till den mycket
kuperade terrängen, eventuellt med hjälpdrift.
En vidare fundering är om det skulle vara möjligt att
montera en hydraulkran på en gödselspridare. Vad jag
vet finns inte någon sådan anordning och att ägna
tiotals minuter och mycket arbetskraft för att handlasta

en gödselspridare som därefter töms under ca en minut
känns ohållbart och orationellt.
Det hade också varit intressant att undersöka
möjligheten att arbeta med hästdragen kantskärare för
att jämna till gräskanter mot exempelvis en grusyta.
Det finns många olika harvar på marknaden men
varje anläggning har sina förhållanden och för att skapa
bästa möjliga förutsättningar hade en harv speciellt för
Gunnebo Slott och Trädgårdars jord, hästar och kusk
kunnat utvecklas.
Slutligen har även idéer om en lövräfsa som fungerar
på grusytor lagts fram. Det finns uppsamlingsanord
ningar för gräs, löv med mera som fungerar på asfaltsoch gräsytor, men sådana samlar även upp löst grus. För
att kunna räfsa löv på exempelvis Gunnebo Slott och
Trädgårdars grusgångar skulle kanske ett redskap
liknande hjulräfsan kunna utformas och användas.

Hjulräfsan är ett redskap
som används för att räfsa
slaget gräs. Kan en variant
vara lämplig för räfsning av
löv på grusgångar?
Kusk: Tom Meurling
Foto: Lars-G Hansson
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HÄSTBRUK OCH
HÅLLBARHET

Hållbarhet har funnits med som en röd tråd genom hela
gästhantverkarprojektet. Idag finns överlag ett stort
fokus på detta och hästen kan vara det bästa alternativet
utifrån såväl social som ekologisk och ekonomisk
hållbarhet (Öqvist 2014). I hållbarhetsbegreppet kan
också kultur innefattas och forskare menar att den
kulturella aspekten är lika viktig som de övriga delarna
(Rother 2016). Att använda arbetshäst behöver inte
längre vara slitigt och ineffektivt, det är modernt och
kan på samma gång vara såväl tidseffektivt och miljö
vänligt som traditionellt och stressdämpande.
Som avslutande del av rapporten diskuteras här de
olika aspekterna av hållbarhet i relation till hästkörning
i allmänhet, med exempel från tidigare delar av gäst
hantverkarprojektet.

Kulturell hållbarhet

Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar
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När det talas om hästen som en del av kulturen kopplas
den oftast till kulturarvet. Kulturarv definieras som
viktiga spår av mänsklig aktivitet och kan vara av både
materiellt och immateriellt slag; till exempel byggnader,
seder och bruk samt kunskaper. Kulturarvet bidrar till
ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt som ekologiskt
och socialt, bland annat genom att skapa en besöks
näring, gynna biologisk mångfald samt säga något om
var vi befinner oss och vart vi är på väg (Riksantikvarie
ämbetet 2017).
Arbetshästen har historiskt sett lämnat spår efter sig
i form av bland annat stall- och ladugårdsbyggnader
samt bevarade föremål. Den immateriella delen är stor
och består av seder och bruk samt kunskaper. Det finns
också spår i landskapet genom gärdesgårdar, hag- och
jordbruksmarker samt brukad skog.

Kunskapen om hur landskapet har använts kan vara
en viktig resurs för hållbarhet. I en framtid där vi
behöver minimera konsumtionen och kanske leva utan
fossila bränslen är kunskap, arbetssätt och redskap från
förr av mycket stor vikt för att utveckla nya levnadssätt
(Westman & Tunón 2010). Det är därför betydelsefullt
att redskapen används och utvecklas, även hästanvänd
ningen måste följa samhällsutvecklingen.
Körning med arbetshästar är ett immateriellt
kulturarv genom att bidra till ett hållbart samhälle, till
att skapa en besöksnäring, gynna biologisk mångfald
samt säga något om dåtid, nutid och framtid. Det
immateriella kulturarvet består av kunskap om hur man
utför arbetsuppgifter samt allt runtomkring som till
exempel hästens utbildning och skötsel samt skötsel och
användning av redskap. I det immateriella kulturarvet
ingår också traditioner som till exempel forkörning.
Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser,
ständigt levande och i förändring (Svenska Unescorådet
2018). Det betyder att körning med arbetshäst måste
utföras för att klassas som, och förbli, ett immateriellt
kulturarv.
Den kulturella hållbarheten på Gunnebo Slott och
Trädgårdar tar sig uttryck bland annat genom att bidra
till att arbetshästen som immateriellt kulturarv lever
vidare. Hästarna körs vilket gör att kunskap bevaras,
utvecklas och förs vidare. Att besökarna får ta del av
det leder till en kulturell upplevelse. Arbetet kan bidra
till högre förståelse för viktiga spår av mänsklig
aktivitet samt säga något om var vi befinner oss och vart
vi är på väg. Användande, bevarande och utvecklande av
historiska redskap och arbetssätt är också en viktig
anledning till att använda arbetshäst. Gästhantverkar
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projektet har gett möjlighet att fokusera på att utveckla
redskap, där kopplingen till kulturell hållbarhet främst
handlat om en utveckling som krävs för att hästen som
kulturarv ska kunna leva vidare. Det är även tydligt att
det finns ett historiskt samband med människans behov
kopplade till gästhantverkarprojektets redskap. Behovet
av att flytta tunga saker, klippa gräs och få bort ogräs
i grusgångarna har funnits under lång tid och finns även
idag.
Kulturarvet ska ses som en tillgång, användandet och
bevarandet av kulturarvet ska vara en utgångpunkt i
hållbarhetsarbetet (Regeringskansliet 2003). Kunskapen
om att köra häst bevaras och utvecklas genom att man
faktiskt använder sig av häst. Andra kan sedan upplysas
genom att brukningsmetoderna visas upp exempelvis i
olika kulturmiljöer. Möjligheten till kulturella upplevelser
är viktig (Regeringskansliet 2003) och hästen kan skapa
intresse och bjuda in till samtal som gör att en kulturell
miljö lättare kan upplevas som en sevärdhet. Med hjälp
av häst kan arbete i landskapet utföras på ett effektivt
sätt samtidigt som arbetshästen som immateriellt
kulturarv får leva vidare (Börjesson 2013).

Forkörning är en tradition och ett exempel på immateriellt kulturarv. Varje år genomförs
foror med häst och släde till marknader flera dagsresor bort.
Foto: Anna Karin Bodell

Ekologisk hållbarhet

Redan 1979 uttrycktes en oro över vårt beroende av olja
och på uppdrag av regeringen gjordes en utredning
kopplad till hästen som dragdjur. Genom utredningen
föreslogs utveckling av redskap samt kursverksamhet.
Ett annat exempel på en tidig satsning är en FN-
konferens 1981 då man, vid sidan av energikällor som
sol, vind, vatten och biomassa, även behandlade
dragdjuren som en betydande tillgång för energi
användning (Dyrendahl m fl 1982).
Att värna om miljön får en allt större betydelse och
en del i arbetet kan vara att använda sig av häst (Öqvist
2014). Brukshästkörning kan ge fördelar både genom
minskade utsläpp och minskad påverkan på landskapet.
Hästen kan, genom att ha olika områden för att äta, för
toalett och för att rulla sig, skapa variation i miljön.
I hagen kan hästen ge positiva effekter på markväxterna,
motverka förlusten av blommande växter samt öka
mängden pollinerande insekter (Hansson 2019).
Hästen är lämplig, och blir allt mer populär vid
ekologisk odling. Gårdar som ersatt traktor och
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motorredskap med häst kan slippa att använda och
transportera bränsle till gården. Hästarnas foder kan
produceras på plats och djuren bidrar till minskat behov
av gödning utifrån. Det är mer energieffektivt att
använda häst i stället för traktor och bränslet är i form
av konverterad solenergi istället för icke förnyelsebara
drivmedel. Detta gäller även vid användning av markna
dens mest moderna och storskaliga hästredskap med
hjälpmotor, energianvändningen är 90 % mindre än vid
användning av traktor. Ytterligare en fördel är att
hästen inte bidrar till markkompaktering på samma sätt
som traktorer gör. Studier visar att jordbrukare som
bytt från traktor till häst får en bättre skörd efter tre
till fyra år (Herold m fl 2009).
Med hästen går det lättare att göra en anpassning till
lokala förutsättningar (Dahlén & Nord 2008) och med
sin smidighet, frånvaro av hjul med drift och förhållande

vis låga tyngd kan arbete utföras utan att göra skada på
mark och träd. Vid hästkörning blir det en mindre
påverkan på den biologiska mångfalden genom att
känsliga och sällsynta arter påverkas i mindre utsträck
ning (Malatinszky & Ficsor 2016). Den flora och fauna
vi har idag är utvecklad under lång tid och det småskaliga
brukandet har haft stor betydelse för biologisk mångfald
(Westman & Tunón 2010). Exempelvis finns arter som
är anpassade till skärande redskap och när användandet
av hästdragen slåttermaskin och andra skärande
redskap minskar, minskar också arternas utbredning.
Ekologisk hållbarhet innebär också att naturfräm
mande ämnen inte bör förekomma i miljön (Urban
Utveckling u.å.). Med häst minimeras risken för oljeoch bränsleläckage och koldioxidutsläppen minskar.
I en studie har koldioxidutsläppen mellan hästdragen
och icke hästdragen skogsmaskin jämförts. Maskinerna
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En del av jobbet för hästarna på Gunnebo Slott och Trädgårdar är
att bli klappade. Umar njuter av uppmärksamheten.
Foto: Peter Svensson

är rationellt jämförbara och koldioxidutsläpp som
orsakas vid tillverkning av redskap, på grund av trans
port för veterinär och hovslagare samt transport av
häst till och från jobbet varje dag har inkluderats.
Hästalternativet genererar ett nästan hälften så stort
koldioxidutsläpp per ha (Engel m fl 2012).
Genom gästhantverkarprojektet har graden av
ekologisk hållbarhet på Gunnebo Slott och Trädgårdar
ökat. Den bränsledrivna gräsklipparen har bytts ut till
den hästdragna gräsklipparen, användandet av gasol
driven brännare har minskat och pallyften möjliggjorde
en minskning av användandet av motorfordon. För
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hoppningsvis kan gästhantverkarprojektet bidra till
ökad hållbarhet även på andra platser och i Sverige
i stort genom att fungera som ögonöppnare.

Social hållbarhet

Vi lever idag i ett samhälle och en vardag där det till
stor del handlar om att mäta, optimera och effektivisera.
Vi ska göra karriär, ha ett fint hem, vara vältränade,
vara bra föräldrar och partners. Människan är inte
utvecklad för att klara sådana förhållanden och stress
relaterade sjukskrivningar ökar (Benich m fl 2019).
Att använda sig av arbetshästar kan vara ett sätt att

öka den sociala hållbarheten. Hästen kan göra det
lättare att vara här och nu samt skapa glädje och lugn.
Många av de som bor i städerna får sällan träffa en häst
och mötet kan vara en stor upplevelse. För många
innebär hästen en hög igenkänningsfaktor och väcker
gamla minnen, det kan räcka med att hästen blir sedd
för att »göra någons dag«. Människor med sociala
svårigheter kan genom hästen få ökat självförtroende.
Det kan vara ett stort steg att våga klappa hästen och
dessutom finns fördelen att hästen bjuder in till samtal.
Studier visar att kommuninvånare är mycket positivt
inställda till användning av arbetshästar (Källman 2010;
Pettersson 2011; Öqvist 2014; Nilsson 2016). Arbetshäst
körning är tyst, skapar trygghet och glädje samt
fungerar som publikt inslag. Hästentreprenören Ivan
Varga menar att det sociala är en mycket viktig del av
hans arbete och karakteriserar körhästen som en social
magnet (Kågström u.å.). Han ser flera syften med sitt
jobb: att utföra ett arbete och att skapa glädje.
De sociala värdena är mycket tydliga även på Gunnebo
Slott och Trädgårdar, både responsen genom medier
och uppskattningen på plats är stor. När hästen är i
arbete blir många glada och vill klappa, eller får en
värdefull pratstund. Är inte hästarna där de brukar vara
kommer frågor. Besökare uttrycker sin tacksamhet på
plats eller via mail och då och då meddelas hur hästen
har gjort någons dag.
Att se en arbetshäst bidrar till lugn och att använda
sig av tysta arbetsmetoder passar mycket bra i den
publika och historiska miljön. Pallyften, gräsklipparen
och grusharven har ökat användandet av häst på
Gunnebo Slott och Trädgårdar och därmed bidragit till
ökad social hållbarhet. Gräsklipparen är otroligt
populär, har lett till rekordmånga gillamarkeringar på
sociala medier och många kontakter med besökare som
sett arbetet utföras.
Det finns många studier som visar på att djur, och
i synnerhet hästar, har god inverkan på människors
välbefinnande. Miljöer med djur minskar aggressivt
beteende mot andra (Håkanson 2009). Användning av
häst kan leda till minskad nedskräpning och skadegörelse
(Fingal, muntligen 2019) och ett exempel på där hästen
bidragit till lugn är där arbetshästar hämtat sopor i
oroliga områden i Malmö (Kovacevic 2010). Miljöer

med djur har också en oros- och ångestdämpande effekt
(Håkanson 2009). Med en specialanpassad vagn kan
hästen dessutom vara till hjälp för att tillgängliggöra
miljöer för människor som inte kan, eller har svårt att,
gå. Hästen kan också generellt bidra till att fler kommer
ut i naturen, att klappa arbetshästen kan fungera som
konkret mål för utomhusvistelsen.

Ekonomisk hållbarhet

Att använda sig av arbetshäst får många positiva följder
som kan vara svåra att sätta ett ekonomiskt värde på.
Några exempel kan vara det sociala värdet, minskad
åverkan på naturen, lägre användning av jordens
resurser, större artrikedom samt bevarande av ett
immateriellt kulturarv. Även om det skulle vara möjligt
att sätta ett pris på dessa värden, blir det ändå svårt att
göra en rättvis jämförelse med andra metoder eftersom
att nyttorna med användning av arbetshäst ofta är
långsiktiga. Som exempel kan nämnas gallring av skog
som kostar ca 10 % mer vid utförandet (Lundgren,
muntligen 2016) vilket senare betalas tillbaka genom att
man vid kommande åtgärd i skogen kan få ett mer
värdefullt virkesuttag än om den föregående gallringen
istället gjorts med helmaskinella metoder.
Kostnaden för hästkörning jämfört med andra
metoder skiljer sig från situation till situation. Hästen
kan i vissa fall vara det mest ekonomiskt hållbara
alternativet (Malatinszky & Ficsor 2016). Det gäller till
exempel gräsklippning, i de fall där hästen redan finns
på plats (Pettersson 2011) samt avverkning av små
skogsområden (Malatinszky & Ficsor 2016). Även inom
jordbruket finns ekonomiska fördelar med hästdrivna
metoder. Hästar har mycket lägre investeringskostnad,
i de flesta fall utan att vara mindre effektiva än traktorer.
Vid val av hästar i stället för traktor blir också kostnader
för bränsle och gödningsmedel betydligt lägre. En studie
visar att traktorer endast är lönsamma för ytor över 70
hektar (Herold m fl 2009).
Hästen används ofta i speciella situationer där det
med andra metoder skulle vara omöjligt att göra ett lika
bra jobb. Ett exempel är i vattenskyddsområden där
häst använts för att dra ut stockar med släpredskap för
att inte riskera oljespill eller läckage av bränsle. I ett
sådant sammanhang kan inte hästen jämföras ekono
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Hästen kan användas för att komma åt vissa översvämmade områden där det inte går att köra med bil.
Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar
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miskt med andra metoder eftersom att den är det enda
alternativet (Wirenborg, muntligen 2020). Andra
exempel på specialsituationer där hästen fungerar bra är
vid utkörning av brandslangar, arbete i trånga utrym
men och arbete i miljöer där det inte får låta. Även
utkörning av ved till grillplatser och brädor till spänger
är exempel på uppgifter där det är lämpligt att använda
häst.
Användning av häst kan fungera som marknadsföring
för kommuner och företag genom att den uppmärksam
mas av förbipasserande och närboende samt genom
media. Ekipaget fungerar som ansiktet utåt och
representerar beställaren (Nilsson 2016). På så sätt kan
användandet av arbetshäst leda till långsiktiga ekono
miska fördelar även om det på kort sikt kan vara dyrare
än konventionella metoder. Hästkörning kan ha
konkurrensfördel för ett företag eller en kommun som
använder sig av det som en del av miljöarbetet. Hästen
kan tillgodose efterfrågan på ekologisk hållbarhet
samtidigt som den är synbar och får mycket uppmärk
samhet.
Ekonomisk hållbarhet som en följd av hästkörning på
Gunnebo Slott och Trädgårdar är inte utredd. De
direkta intäkterna består endast av avgifter för diverse
hästaktiviteter medan de indirekta är betydligt fler.
Hästarna bidrar till en större helhetsupplevelse vilket
kan locka fler besökare som kanske kommer både för
att se hästarna och äta lunch i kaffehuset.
Hästbilderna gör sig bra på hemsidan och är några av
de bilder som ger flest gillamarkeringar på Gunnebo
Slott och Trädgårdars Instagram (Almius Cederstav,
e-post 2020). Hästarna fungerar därmed som ansikte
utåt samt marknadsföring. Ett sådant sätt att visa sig är
svårt att visa effekterna av och kan ha stor påverkan på
lång sikt.
Arbete med häst bidrar också till ekonomisk hållbar
het genom att arbetsuppgifter som någon annan annars
skulle utföra blir gjorda. Dels skulle belastningen på
kollegor öka utan hästen, dels skulle uppdrag behöva
köpas in utifrån.
Tanken är att odling på Gunnebo Slott och Trädgårdar
ska generera en intäkt och här finns flera idéer och
möjligheter. Havre kan dels bli foder och dels säljas som
kärvar på julmarknaden. Potatis kan säljas till besökarna

direkt samt användas i restaurangen. Ytterligare idéer
är utbildning för hästar och kuskar, att utföra arbets
uppgifter på uppdrag av andra företag samt att ha
bröllopskörningar.
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Arbetshästen är mycket mångsidig och så länge den är
rätt utbildad och har god kondition är det nästan bara
fantasin som sätter gränser för vad den kan användas
till. Historiskt har hästen haft stor betydelse för
jordbruk, skogsbruk och transporter.
Redskapsutvecklingen går framåt och många häst
redskap gör det möjligt att på ett rationellt sätt utföra
arbete jämförbart med helmaskinella metoder. Att
använda sig av häst kan dessutom vara det bästa
alternativet ur såväl ett kulturellt som ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Exempelvis har det
gjorts studier som visar att det inom jordbruket inte är
lönsamt att byta ut hästen mot traktor förrän ytorna är
större än tiotals hektar.
På Gunnebo Slott och Trädgårdar värderas historisk
trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt.
Hästen är tillsammans med brukshästkusken Siri Berg
en del av verksamheten genom att synas för besökare
och utföra arbete på ett mer tidstypiskt och miljövän
ligt sätt. Exempel på arbetsuppgifter är att transportera
saker, utföra aktiviteter för besökarna samt sysslor inom
jordbruk och skogsbruk.
För att hästen ska kunna fortsätta användas krävs
utveckling och genom gästhantverkarprojektet ställdes
frågan om hur hästverksamheten i den historiska
parkmiljön kunde utvecklas. Hur kan moderna redskap
utvecklas efter förutsättningar och behov i en historisk
miljö, i detta fall Gunnebo Slott och Trädgårdar? Hur
kan redskapen utformas för att vara både rationella och
kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekonomiskt hållbara?
En pallyft, gräsklippare och grusharv köptes in.
Redskapen testades och justerades och projektet
resulterade i redskap ergonomiska både för kusk och för

häst. Redskapen möjliggör tidstypiskt arbetssätt på så
sätt att häst och kusk tillsammans utför arbetet och det
sker utan ytterligare tillförsel av energi.
Redskapen är anpassade efter förutsättningarna på
Gunnebo Slott och Trädgårdar. Den hästdragna
pallyften möjliggör en minskning av tung trafik inne
på området, gräsklipparen gör att den motordrivna
åkgräsklipparen inte längre behöver användas och
grusharven kan utesluta gasbrännaren. Samtliga
hästredskap bidrar till en högre grad av ekologisk
hållbarhet. Redskapen är effektiva och användbara
samtidigt som de förbättrar besökarnas upplevelse av
att vistas på Gunnebo Slott och Trädgårdar.
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