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ULVSTORP. I en antik 
trävagn bakom starka 
hästmuskler håller 
Thomas Olesen ett 
stadigt grepp om töm-
marna. 

Hans önskan är att 
fler ska få uppleva fan-
tastisk natur från ovan 
hjul.

Allt är stilla, grönt och väldof-
tande. Familjen Olesens hus 
i Ulvstorp är som hämtat ur 

en saga. Inne i stallet klapprar 
hästhovar mot cementgolv – 
nordsvensken Lill-Molle är 
otålig och vill komma ut.

Av familjens fem hästar är 
det han som får arbeta hår-
dast, med bland annat tim-
merkörning. För övrigt finns 
de flesta husdjur represente-
rade på gården där det även 
finns sex hundar och lika 
många katter, hönor och 
ankor. 

Thomas stora intresse är 
körning med 
häst och vagn, 
och helst ska 
utrustning-
en vara så 
gammal som 
möjligt. 

– Folk rea-
gerar när man 

kommer körandes med en 
äldre vagn. På vintern brukar 
jag koppla på släden och då 
får vi först ploga upp en väg 
ute på åkern.

Än så länge ligger intres-
set på hobbynivå, men tanken 
är att försöka samarbeta med 
Uspastorps konferenscen-
ter som ligger på andra sidan 
skogen.

– Jag har pratat med ägarna 
Martin och Anne Tallheden 
och vi tror att det skulle vara 
en bra idé. Då skulle deras 
gäster få 
komma ut 
och åka häst 
och vagn, 
kanske ta 
en tur upp 
till Sand-
sjön. Men i 

så fall skulle jag få skaffa en 
modernare vagn som är lite 
mer stabil.

Med Lill-Molle har 
Thomas både harvat hö, 
kört timmer, ringvältat och 
kört parhäst. Denna soliga 
junidag har det blivit dags 
för en åktur på gammaldags 
vis. Selen som han lägger över 
hästryggen är från 40-talet.

– På den tiden tillverka-
de man saker som 
verkligen håller. 

Känn på lädret så tjockt det 
är.

Efter att ha spänt fast 
alla remmar hoppar vi upp i 
vagnen och påbörjar färden 
ut mot ängarna. Det skumpar 
och skramlar lite men annars 
sitter man tryggt bakom Lill-
Molle som får använda alla 
sina starka muskler för att 
komma framåt.

– Som kontrast till det hek-

tiska liv man lever annars är 
det skönt att få koppla av med 
en tur i skogen. Tiden stannar 
när man sätter sig i vagnen, 
säger Thomas och lättar lite 
på tömmen.

Tidlös idyll med häst och vagn
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THOMAS OLESEN
Bor: Ulvstorp utanför Alafors
Familj: Frun Helena och barnen 
Jonathan 6, Moa 4 och Saga 3 måna-
der.
Djur: 5 hästar, 6 hundar, 6 katter, 
hönor och ankor
Jobbar: Föreståndare på Länsbe-
vakning
Framtidsplaner: Få igång ett sam-
arbete med Uspastorps konfe-
renscenter och kunna ta med gäster 
på turer med häst och vagn.

Fridfullt. Alekurirens reporter fick åka med på en tur på gammaldags vis. Thomas Olesen, som annars lever ett hektiskt liv, kopplar av ute i naturen.

– På en gård utanför Alafors har tiden stannat

Nordsvensken Lill-Molle är fem år gammal Nordsvensken Lill-Molle är fem år gammal 
På fridfull tur bortanför stallet.På fridfull tur bortanför stallet.
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Välkomna till

Salong Diola
Nyöppnad frisörsalong 
med 21 års erfarenhet

Tel: 0303-23 35 35
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