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hagar. Den enda hagen där hon inte gjorde några 
utbrytningsförsök var hagen vid Torpet intill oss. 

I augusti åkte Tindra på kurs med Ulrika, vilket 
även kändes bra för Sonia. 

Under året så har Johan och Malla hjälpt mig 
med hästarna och ridit en gång i veckan. Så bra 
att få hjälp att hålla igång hästarna. 

I mitten av oktober så slutade Blidas liv, antag-
ligen i akut tarmvred, så det var ingen tvekan 
att ringa det hemska samtalet. Men så här vid 
årsskiftet så saknar jag verkligen fortfarande 
Blida, men är samtidigt så glad för allt det roliga 
vi har haft tillsammans och inte minst tillsam-
mans med barnbarnen och särskilt med Lova. 
Tindra har under detta år vuxit till sig (mentalt) 
och blivit mycket mer lätthanterad (även om vi 
fortfarande har problem att hitta tölten) eller om 
det är matte som har? Men på årets sista ridtur 
bjöd hon på jättefin tölt på vallarna.

HÄSTLIV
Den torra sommaren gjorde att vi fick byta hagar 
ofta för att utnyttja den tillväxt som trots allt 
kom efter hand. Men under perioder i sommar, 
provade jag med att mata med lövfoder. Det var 
något som hästarna älskade och särskilt sälg 
var populärt. Här fick vi hjälp med sågning (av 
fina ungdomar, barn och barnbarn) så både ved, 
utsikt och lövfoder fixades på en gång. Jag prö-
vade också att torka lövfoder och se om det gick 
att fodra med det. Det gick bra, fodret torkade 
ju fort i solhettan och hade man bara haft större 
möjligheter att lagra hade det varit en möjlighet 
för åtminstone islandshästar. Men det är arbets-
krävande. En omgång testade jag också att fodra 
med bladvass, vilket nog var mer tveksamt. Det 
var svårt att slå vassen och större delen av de 
grova nedre delarna av stråna var ointressanta 
för hästarna. Så det var ännu jobbigare. 

Eftersom betet sinade i olika hagar efter hand, 
så excellerade Tindra i att ta sig ut från olika 

Sommaren blev varm och hästarna fick äta en hel del löv för att dryga ut maten högst upp. Nederst till 
vänster Ida leder farmor som sitter på hästryggen. Till höger åker Tindra på kurs.
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Ett litet collage med bilder på Blida. Tindra medverkar också ibland.


