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FORAN ”Kör för livet” 2018

Tänkt 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. Två år senare arrangerades ”Sommarforan 
2014” för att uppmärksamma Föreningen Nordsvenska Hästens 90-års jubileum. Foran gick från Moheda till Hästdagen 
i Tingsryd. Och nu kommer en fora med 12 ekipage, alla med nordsvenska brukshästar att rulla igen, denna gången på de 
sörmländska vägarna. 

Kör för livet
Tänk dig sommar, slåtter, nyslaget hö, gamla mjölkkrus, hovklapper och järnhjulens knastrande mot grusväg. I 1920-talsstil 
kommer tolv ekipage att köra genom de sörmländska skogarna, från Nyköping till Tyresta, Haninge.  Målet är Föreningen 
Nordsvenska Hästens Hästdag som i år går av stapeln på Tyresta Gård, Haninge. 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 Nyköping den 
31/7 och ankommer till Tyresta Gård den 3/8. Ressträckan per dag blir ca 3 mil och under resans gång blir det ett antal stopp 
och raster där vi även välkomnar allmänheten att klappa hästarna och prata med kuskarna.

Kör till förmån för Barncanserfonden
Foran körs till förmån för BARNCANCERFONDEN och vi hoppas kunna samla in ett märkbart belopp under resans gång, 
då vi vet att det kommer till stor hjälp i kampen mot barncancer. Mer information om insamlingen hittar du på https://
www.barncancerfonden.se/jag-vill-bidra/egen-insamling/alla-insamlingar/f/foreningen-nordsvenska-hasten-sormlands-
barncancerinsamling/

Ekipagen
De som kommer att delta är följande; Ulf Magnusson och Emma Norén, Småland, Mats Thomsson och Annica Hård, Skåne, 
Rickard och Eva Samelius, Östergötland, Karin Karin Maria Sundelius och Emma Säfsten, Stockholm, Bertil Liljemark 
och Putte Hell, Värmland, Jessica Rytter och Linn Gustafsson, Dalarna, Lena Casselbrant och Maria Ekenberg, Dalarna/
Södermanland, Martin Ståhlklo och Ida Eriksson, Gävleborg, Jorulf Georg Rådal och Ann Hege Rådal, Norge, Hans Ole 
Lyseggen och Marie Nyström, Norge/Dalarna samt Simon Anthony Lenihan och Kate Lenihan, Storbritannien.

Vad är en fora? 
Ordet fora betyder resa, färd, lass. En forbonde eller forkörare åtog sig mot betalning att transportera varor med häst och 
vagn/släde. Forresor har körts i över 1000 år och storhetstiden var åren 1645-1880. I och med järnväggens utbyggnad och 
lastbilarnas frammarsh dog forkörandet ut. Det kom och gick foror i alla riktningar. En forbonde kunde hantera upp till 6 
slädekipage var, ekipagen var helt enkelt ställda på led efter varandra och eftersom det inte handlade om vägar såsom de ser 
ut idag gick det utan problem att få dem att följa efter varandra. Restiden från Norrland till Stockholm tog upp till tre veckor 
och det gällde att hinna fram innan det blev alltför mycket blidväder, inte bara för slädföret, även om man kunde hjälpa detta 
genom att hyra vagnar längs med vägen, nej det skulle ju dessutom inte bli dåliga varor. 

Vad är en Nordsvensk Brukshäst och vilken roll har den i det moderna häst-Sverige? 
Den Nordsvenska hästen är sprungen ur den gamla Svenska Lanthästen, en seg och tålig häst som höll på att korsas bort med 
tunga raser importerade från kontinenten. Ett sällskap skapades för att bevara rasen, men med god hjälp ifrån den norska 
dölehästen, formades det som sedan kom att kallas Nordsvensk häst och senare Nordsvensk Brukshäst då man 1962 separe-
rade rasen i en Bruksras och en Travarras, den senare heter idag Kallblodstravare. Den Nordsvenska hästen samlar sig under 
Föreningen Nordsvenska Hästens flagg, där man har 2000 medlemmar och totalt finns ca 8000 Nordsvenska brukshästar i 
Sverige, och numer även i Norge, Danmark och Tyskland. Även om Nordsvensken är avlad för just körning passar rasen till 
så mycket mer än bara traditionellt skogsarbete. Ridbarheten är hög, idag har vi flera duktiga ekipage inom både hoppning 
och dressyr, den Nordsvenska brukshästens energi gör sig utmärkt på tävlingsbanorna, inte minst inom sportkörningen. Nya, 
moderna redskap gör att inom den professionella verksamheten har Nordsvensken funnit sin väg in i parkförvaltningen och 
i det tätortsnära skogsbruket. Man hittar rasrepresentanter även inom turistnäringen och inom Grön omsorg.  Kort sagt, det 
finns en Nordsvensk för alla! 

För mer information kontakta foran ”Kör för livet”s PR ansvariga
Emma Norén 0708-77 05 58, emmanoren@me.com eller 
Stefan Nilsson 070-299 27 88
Följ forna i Facebookgruppen ”Kör för livet”


