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Måndagen den 1 augusti blev 
en dag som grannarna i Fröve 
Hed i Lid sent kommer att 
glömma. 

Petra Prytz hade som 
vanligt släppt ut de tre hästar-
na i hagen som ligger ett par 
hundra meter från gården. 
Under förmiddagen får hon 
sedan ett samtal från gran-
nen Christer Dahl som no-
terat att en häst saknas – tra-
varen Milles Victoria är för-
svunnen. 

– När jag kom bort till 
hagen och upptäckte att sta-
ketet ner mot bäcken var tra-
sigt kände jag direkt ett starkt 
obehag. Jag anade att det var 
något som inte stod rätt till. 

Malin Haapaharju, som 
också befann sig på gården 
sprang också bort till grann-
tomten för att hjälpa till att 
leta. 

När de kommit en bit in i 
skogen och ner mot bäcken 
hör de en häst som gnäggar, 
men den syns inte till någon-
stans. 

– Plötsligt hör jag Malin, 
som är en bit ifrån mig, ropa: 
”Herregud det är ju bara hu-
vudet kvar”. Jag springer bort 
mot hästen som nästan helt 
sugits ner i marken, men 
plötsligt fastnar jag också och 
på en sekund har jag sjunkit 

ända ner till bröstkorgen i 
leran.

Räddningstjänsten kom
Hästen sjunker som kvick-
sand och när den kämpar 
för att komma upp trass-
lar frambenen in sig i träd-
rötterna. Petra sitter fortfa-
rande fast när Malins pappa 
Arto Lassuri och hästens 
ägare Alf Petersson, som 
båda två befann sig i närhe-
ten, kommer till undsättning.

Petra kommer loss och Alf 
springer för att skaffa linor 
och rep.

– Vi försökte sedan få ett 
rep under hästen och vi lycka-
des nästan få upp henne. Som 
både vi och hästen kämpade, 
helt otroligt. Vi grävde och 
grävde och försökte hålla 
uppe huvudet i väntan på 
brandkåren.

Efter en stund dök rädd-
ningstjänsten upp på den 
smala grusvägen och med 
hjälp av slangar lyckades 
brandmännen till slut dra upp 
Milles Victoria ur den iskal-
la blåleran. Utmattad föll hon 
ihop på marken.

Marken oroar
Mirakulöst klarade sig trav-
hästen oskadd och två dagar 
senare är hon på benen igen. 

Men hon är dräktig och ännu 
vet man inte om fostret, som 
inte är äldre än någon månad, 
har klarat sig.

– Det var ju skönt att det 
gick så bra, men man blir 
orolig för att fler, både män-
niskor och djur ska råka illa ut. 
På andra sidan bäcken ligger 
Ale golfklubbs korthålsba-
na och det är inte otänkbart 
att svampplockare genar över 
området, säger Petra och Alf 
tillägger:

– Det är så förrädiskt för 
det ser precis ut som vilken 
skogsmark som helst. Den är 
täkt av grönska och man kan 
inte ana att det är rena kvick-
sanden därunder.

Milles Victoria går lite 
stapplande på gräset. Musk-
lerna är ömma efter att hon 
kämpat för sitt liv i lerväl-

lingen. 
– Tur att Christer var så 

vaksam, annars hade hon 
hunnit drunkna innan vi hit-
tade henne, säger Petra och 
drar en lättnadens suck.

Lyckligt slut på omtumlande dag
– De räddade häst från att drunkna i lera
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Samarbete. Malin Prytz, Alf Petersson, Arto Lassuri, Petra Prytz och minstingen Agnes Prytz gläds över att travhästen Milles Victoria klarade sig oskadd ur den kvicksandsliknande leran.

Kämpe. Hästen Milles Victoria är omtumlad men vid gott 
mod två dagar efter olyckan.

Fastnade. När Christer Dahl 
skulle mäta djupet i leran 
med en träpåle höll även han 
på att fastna och fick hjälp 
av Arto Lassuri att komma 
loss.

Fälla. Platsen där hästen 
kämpade för att komma upp 
ur leran.

SKEPPLANDA. Till halsen nedsjunken i iskall blå-
lera kämpade travhästen Milles Victoria för sitt 
liv. 

Tack vare tappra insatser av såväl grannskap 
som räddningstjänst slutade historien lyckligt. 

Men oron finns för att fler ska råka illa ut i den 
förrädiska marken.


