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Foran
Text av Emma Norén.   

                                      

 

Tänk dig cirka 100 år bakåt i tiden. Det är vinter och kallt. Dåtidens fraktbolag, så 
kallade forkörare har lastat sina vagnar med varor, tagit på sig pälsarna och beger 
sig iväg.  Men året är 2012.  Med nordsvenska hästar och gamla lastvagnar körde 
åtta ekipage från Leksand till Stockholm, över 35 mil på 11 dagar.    

Denna foran blev väl uppmärksammad i flera olika medier - TV, radio, tidningar 
och inte minst Facebook. Gruppen ”Forresan Dalarna-Globen” hade som mest 
över 5 000 personer som följde forans färd. 

Sommarfora 2014 - från Moheda till Tingsryd
Från vinter till sommar. Slåtter, nyslaget hö, gamla mjölkkrus, hovar och 
järnhjulens knastrande mot grusväg. I 1920-talsstil kommer nu samma åtta 
ekipage att köra genom de småländska skogarna, från Moheda till Tingsryd. Målet 
är Föreningen Nordsvenska Hästens Hästdag som i år går av stapeln på travbanan 
i Tingsryd. 

Men varför 20-talsstil på foran? Jo för 1924 grundades Föreningen Nordsvenska 
Hästen och detta vill vi uppmärksamma på just detta sätt. 

Foran avgår från Fällagård, Moheda den 31/7 och ankommer till Tingsryd den 
1/8. Ressträckan per dag blir ca 3 mil och under resans gång blir det ett antal 
stopp och raster.

Ekipagen
De som kommer att delta är följande: Ulf Magnusson från Sävsjö med hingsten 
Therje 2027, Agneta Weingård från Gustafs med hingsten Bristol 1902, Anders 
Svensson från Hudiksvall med hingsten Odin 1986, Johan Petterson från Rimforsa 
med hingsten Bule 2008, Mats Thomsson från Löberöd med hingsten Luringen 
22-06-5196, Mikael Hed från Älvdalen med hingsten Uddson N-02-2013, Lena 
Casselbrant från Hedemora med valacken Valle 22-08-5092, och Per-Arne Spännar 
från Mora med resans enda sto Isabell 22925.
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STALLSTRÖ
Dammseparerad kutterspån av hög  
kvalité från våra svenska skogar!
Vi erbjuder även stallpellets, torv,  
torvkuttermix, bränslebriketter & pellets.

Kontakta oss direkt via
tfn: 0372-350 39 eller 

e-post: info@staben.nu

www.staben.nu




