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Tillbaka i sadeln
– välkommen upp i värmen

Det är gott att komma tillbaka. Mycket
är sig likt: Ungarna som precis suttit
av och nu leker häst på stallbacken.
Alla bleknade bilder på älskade, avlidna hästar i
klubbrummet. Synbart lyckliga eller sammanbitet
svettiga ryttare på väg mellan häst och sadelkammare. Fantastiska hjälmfrisyrer!
Annat är nytt. Det mest uppseendeväckande är
faktiskt du och jag – alltså att vi är så många vuxna
hästgalningar i stallet. Det kryllar av oss: unga
vuxna, kvinnor och män, medelålders och pensionärer som kliver in med hjärtat i handen och gamla,
kära ridstövlar om skänklarna eller sprillans nytt
över hela ridkroppen.
Det finns ännu ingen sammantagen statistik
över antalet vuxna återvändare, men det växande
utbudet är en mätare i sig: ridskolor och verksamheter som satsar särskilt på återvändargrupper,
seniorspecialer, tant-och-farbror-ridläger, turridning och ridresor enbart för vuxna. Här kommer
vi, lika passionerade som förr, men nu med egen
inkomst och en granskande skärva i blicken.
Vissa älskar att åka till ridskola igen, göra volt
tillbaka på trygga lektionshästar och bredbent diskutera övningar över en kopp kaffe efteråt. Andra
söker nya kickar eller nya ridstilar – som de i dag
etablerade islandshäst- och westernkulturerna.
Själv sitter jag numera ofta på tunnelbanan med
det korta håret limmat på huvudet efter hjälmen,
och efter ännu en lycklig stund på hästryggen.
Jag återvände 2009. Efter år av längtan tyckte jag

mig äntligen ha tid och råd att kliva in i ridvärlden
igen. Barnen var uppvuxna och jobbet upparbetat.
Jag hade tid för mig.
Genom en väns försorg – en typisk mammasom-följt-med-dottern-och-själv-börjat-rida –
hamnade jag på Hufvudsta ridskola i Stockholm.
Det har på alla sätt varit en rolig ryttaråterkomst,
också för att samspelet med häst sänder i väg kroppen på en sådan svindlande tids- och känsloresa:
Jag är åtta och femtioett i en och samma rörelse.
Att stå där, med handen vilande mot strävt hår,
och känna hästens puls. Njuta av dofterna som
fastnar i kläderna. Att så fort jag satt mig i sadeln
bli tonåringen i mig, och känna noll rädsla.
Så småningom har ridningen också kommit att
handla om ett återtagande. Avarterna i stallkulturen var en starkt bidragande orsak till att jag en
gång, och precis som så många andra återvändare,
slutade i stallet som tonåring. Än i dag är jag oerhört känslig för minsta tecken på det jag tyckte så
illa om: skrik-och-skäll-kulturen, osunda hierarkier och felfinneri som pedagogik.
Det är annorlunda i dag. Många klassiska ridverksamheter har jobbat hårt för att ändra attityder. Som vuxen kan jag själv se mekanismerna –
inte bara vara en oförstående del av dem. Och jag
kan bidra till förändring.
Där finns också ett slags ridsportens samhälleliga revansch. När jag var stallbarn på 1970-talet i
den norrländska hockeystaden Örnsköldsvik var
ridning en icke-sak. Ridning var en tjejgrej och per
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definition ointressant. Inget för utomstående att
vara nyfikna på eller rapportera om i tidningen.
Inget med status, knappt ens en sport.
I dag kan ridsporten inte längre negligeras.
Den är Sveriges andra största sport bland flickor
och kvinnor och den främsta handikappidrotten.
Svenska elitryttare rider hem segrar i os, vm och
em i tv-sända tävlingar. 2011 vann en ridsportare,
hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson, det prestigefyllda Jerringpriset med den största segermarginalen i prisets historia. En talande siffra är också
att antalet hästar i landet har femdubblats under
de senaste fyrtio åren.
Hästar och deras människor är i dag något samhället måste ta ställning till och anpassa sig efter.
Faktiskt börjar det också gå upp för allt fler medier
att ridsporten och ridvärlden är något att bevaka.
Och där, i blickfånget bredvid de nya stallbarnen, står vi vuxna: trivselryttare till medelåldringar som återigen travar på skogsturer, träningsglada som njuter av varje sekund när ryttarmusklerna får arbeta och de nyfrälsta tävlingsinriktade som tar sikte på en vuxen idrottskarriär i
sadeln. Vi är ett lämmeltåg med plats för många
fler. Här följer fyra guidande steg för dig som vill
tillbaka upp i sadeln. Välkommen in i värmen!

Spana in utbudet
Nu ska du börja, men var vill du rida – på en ridskola, för en privat tränare, i en grupp på turridning, som medryttare eller fodervärd? Rent krasst
är vissa områden i Sverige hästtätare än andra, men
med lite tur kan du hitta alla de här sätten i närheten av där du bor.

ridskola
Dagens ridskolor har fattat grejen; på allt fler ställen runt om i landet poppar det upp ridgrupper
som vänder sig specifikt till vuxna hästälskare.
Många återvändare tänker att de ska ta vid där
de en gång slutade med dressyren, hoppa minst
lika höga hinder och galoppera i sporrsträck längs
mossiga skogsstigar. Andra är tvärtom försiktiga
i överkant, anmäler sig till nybörjarnivå och får
magont så snart någon andas om övningar i ett
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checklista för återvändare
• Finns drop-in-ridning?

• Kan jag få privatlektioner?

• Finns ridbana och/eller ett uppvärmt
ridhus? Kan jag rida ut i skog och mark?

• Hur ser introduktionen för nya ryttare ut?
• Finns ordentliga utbildningsplaner för
de olika ridgrupperna?
• Ingår individuella »kvartssamtal«?

• Vad har stället för attityd – är verksamheten välkomnande?
• Finns det en nerskriven värdegrund?

• Hur presenteras personalen och
hästarna på hemsidan? Vad har de för
utbildning?

• Hur är hästarnas möjlighet till
utevistelse?

• Är ridskolan godkänd av myndigheter
och sitt respektive förbund? (För dominanten, Svenska Ridsportförbundet,
gäller »Godkänd anläggning« eller
»Godkänd ridskola«.)

högre tempo. Åter andra sitter upp med en inpräntad självbild men blir varse en helt ny kropp
i sadeln, omfördelad och justerad av barnafödslar,
sjukdomar, skador eller livet i största allmänhet.
Hur du än gör är det troligt att du behöver hjälp
att bedöma vilken nivå du ska börja på. Det är förmodligen också bäst att du börjar med att gnugga
din grundridning – alltså får kontroll på din balans,
position i sadeln och inverkan på hästen.
De flesta ridskolor har fortfarande lektioner på
fyrtiofem minuter till en timme, i ridhus eller på
ridbana. Oftast krävs det att du bokar upp dig för
en termin, men det finns även verksamheter som
har drop-in-ridning eller alternativa lösningar.
Ett bra sätt att komma tillbaka är att be om en
personlig introduktion på ridskolan (och – om du
har råd – gärna en första privatlektion). Då lär du
dig hitta i stallet, göra i ordning hästen på det sätt
man gör där, sitta upp i lugn och ro och får chans

Så gör du med utrustningen
Dags att utstyrsla hästen! Här är de viktigaste handgreppen för dig som har glömt
hur remmarna ska sitta.

Svansspänne

en kort repetition

ta av och på täcke

Ta av täcke: Börja bakifrån med att lossa eventuella bensnören och svansspänne, lossa därefter bukgjordar och till sist bogspännen. På
det sättet hålls täcket på plats ända tills du lossar
bogspännena, och kan inte glida bakåt. De kan
då inte heller irritera eller skrämma hästen.

Bogspännen

Ta på täcke: Samma procedur men börja framifrån, det vill säga knäpp bogspännena först.

Bukgjordar

grimskaftsknut

Enligt klassisk hästhantering ska hästen stå
uppbunden när man sköter och sadlar den.
I boxen finns ofta en bindring där du kan fästa
grimskaftet. Det ska vara tillräckligt långt för
att hästen ska kunna röra sig, men utan att den
riskerar att få grimskaftet runt huvudet. Säkra
knuten genom att dra repändan igenom öglan.

sadla

Lägg sadeln en bit framför sitt rätta läge och dra
den bakåt. Se till att vojlocken/schabraket har en
luftspalt vid valvet. Sadelgjorden ska vara ungefär
en handsbredd från hästens armbåge. Spänn först
gjorden löst, sedan ytterligare en gång före
uppsittning.

1.

2.

3.

tränsa

Käkremmen spänns relativt lös (det ska rymmas
en knuten näve mellan käkremmen och hästens
strupe). Nosremmen spänns antingen innanför sidremmen (då sitter den oftast högre upp på hästens
kind) eller utanför sidremmen (då sitter den oftast
närmare mungipan).

Luftspalt

Käkrem

Sidrem
Nosrem
Sadelgjorden bör vara en handsbredd från hästens armbåge.
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4.

sätta på benskydd

Benskydd spänns framifrån och
bakåt.

Strykkappor har en hård förstärkning för kota
och sena och används för att hästen inte ska
»stryka sig« på insidan av benen. Strykkapporna
bak är generellt högre än de främre.

Kotskydd

Kotskydd för bakbenen är kortare skydd, och
skyddar kotan mot slag.
Boots skyddar mot trampskador och kan användas vid ridning, i hage och vid transport.

en kort repetition

Benskydd ska spännas framifrån och bakåt, på
utsidan av hästens ben. Det överlappande spännet/bandet fästes sedan framåt. Det finns olika
slags benskydd:

Strykkappor

Senskydd för frambenen ger stöd och skyddar
senan mot slag. Används främst vid hoppning.
Halsrem
Boots

martingal

Martingal används på hästar som går
med huvudet högt, bland annat vid
hoppning. Börja med att fästa halsremmen så att remmarna med ringarna är
framåt. Fäst martingalen runt sadelgjorden, mellan frambenen. Spänn därefter
upp tyglarna och dra ändarna genom
vardera ring på martingalen, och spänn
tygeln igen.

Tyglarna träs genom
martingalens ringar.

halsförlängare/snodd

Snoddens ände träs
utifrån och in genom
bettringen.

Ändarna fästs runt
sadelgjorden.

En halsförlängare/snodd är en elastisk
hjälptygel. Lägg den mitt över tränsets
nackstycke och stick ändarna genom
vardera bettring utifrån. Därefter dras de
bägge ändarna mellan hästens framben
och fästs ihop kring sadelgjorden. Reglera längden genom att justera/knyta
halsförlängaren vid nacken. De båda
ändarna kan också fästas i vardera sida
av sadeln, förslagsvis i de främre stropparna på sadelgjorden.
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Klassisk dressyr
– enligt Ylva Hagander
Vissa återvändare minns ridning både med huvudet och kroppen. Andra behöver repetera hjälperna. Åter andra vet hur man gör, men inte varför.
Här nedan har Ylva Hagander – van vid att undervisa ryttare både på storhästar och islandshästar
– sammanställt en ordlista för mer eller mindre
glömska återvändare.
I dressyrövningar talar man om hästens innersida och yttersida. Oavsett varv kallas den sida
som hästen är ställd åt för innersida. Den andra
kallas för yttersida.

diagonala hjälper

Att rida är att ständigt jobba med koordination. Diagonala hjälper är ett tydligt
exempel på hur teknisk ridsporten är.
Exempel 1: Att böja hästen för innerskänkeln, och samtidigt möta upp med
yttertygeln.
Exempel 2: Att använda ryttarkroppen
diagonalt för att fördela vikten, genom
att skjuta fram höger höft och dra bak
vänster axel.

bakdelsvändning

framdelsvändning

Bakdelsvändning kallas även för skrittpiruett.
Hästen ska här flytta frambenen i en trampande
rörelse, runt bakdelen. Bakdelsvändningen är en
samlande rörelse (enkelt uttryckt ett sätt att få
hästen att trampa in bakbenen under sig).
Rid hästen rakriktad på rakt spår. Gör en halvhalt med sätet och förflytta din tyngdpunkt lite bakåt. Visa sedan vart du vill att hästen ska gå genom
att trampa ner lite i innersidans stigbygel. Ställ
hästen i rörelseriktningen och ta ett ledande tygeltag med innertygeln.
Håll samtidigt stöd på yttertygeln (den tar
med hästens yttre skuldra i rörelsen), för bak ytterskänkeln (den bevakar att hästens yttre bakben
trampar in och inte faller ut) och mjukna på innerhanden.

I framdelsvändning ska hästen flytta bakbenen
i en trampande rörelse, runt framdelen. Framdelsvändningen är en lösgörande rörelse, som syftar till att stretcha ut hästens bog, sida och länd.
I höger varv: Börja på rakt spår, hästen ska vara
rakriktad. Lätta på ytterskänkeln, då fördelar du
samtidigt vikten inåt ridbanan så att hästen har
riktningen klar för sig.
Vänsterställ hästen i nacken. Driv genom att
knacka med ytterskänkeln (här vänster skänkel)
vid eller strax bakom sadelgjorden i takt med hästens yttre bakben.
Ge stöd på höger tygel – bromsa med halvhalter
vid behov. Driv med säte och skänkel och krama
och mjukna på vänster tygel.

bogfrihet
När hästen samlar sig och förflyttar sin egen och
ryttarens tyngdpunkt bakåt minskar belastningen
på framben och bogar. Detta bidrar ryttaren till
genom att sträcka sig och lyfta på hakan.

eftergift
Att ge eftergift, det vill säga att mjukna på handen, är en belöning för hästen och en av de viktigaste hjälperna. Så fort hästen svarar på en
förhållning eller någon annan hjälp ska ryttaren
lyhört – och så snabbt som möjligt – ge eftergift
på tygeln.

förhållning
Förhållning är ett sätt att göra hästen uppmärksam (halvhalt) eller få den att stanna (halt).
För att en få till en bra och effektiv förhållning
krävs att hästen går framåt med driv och energi.
Driv med säte och skänkel, gör förhållning – och
ge eftergift, så snart hästen svarar på förhållningen (se Eftergift).

galopp
Den allra viktigaste galopphjälpen är den inre
skänkeln. Innan den läggs till krävs dock ett gott
förberedelsearbete.
Se till att ha driv och energi framåt. Gör en
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Lyften skapas i mellanrummen
– hoppning enligt Andy Lagergréen
Plötsligt händer det – du flyger. Under några sekunder tar en varelse på flera hundra varma kilo
dig, lilla människa, på ryggen, upphäver tyngdlagen och svävar helt fritt i luften.
Anders »Andy« Lagergréen vet precis hur ett
sådant språng kan och ska kännas. Barnfödd som
han är på Äppelvikens ridskola, som drivits av
hans föräldrar sedan 1980, har han studerat hoppekipage och hoppat själv från att han var pojke.
I dag är han ridlärare och hopptränare, och hopptävlar också själv på svårklassnivå, vilket betyder
hinder på hundrafemtio centimeter.
Han är precis på väg att avsluta en hoppträning
med två av ridskolans anställda. Hösten har kommit, en klar och vass vind letar sig in under jackan,
men mellan hindren taxerar en av ryttarna sin
häst i t-shirt. Strax bakom ridbanan svischar bilar
förbi, några minuter åt ena håller ligger tunnelbanan och den stora Brommaleden, åt andra hållet en av Stockholms gröna lungor, Judarnskogen.
Vi går in i det relativt nybyggda ridhuset, stort
och högt i tak med vitlaserade väggar och med
generösa, ljusflödande fönster. I ena änden av läktaren finns en inglasad och uppvärmd kafeteria.
Nu sitter Andy där och pratar mellanrum:
– Alltså, det finns ju inget bättre än att hoppa
och känna kraften, lyftet och trycket i språnget.
Men för mig är det inte själva höjden på hindren
som är kicken längre. Det är att få till den perfekta
hoppritten och rida i ett mjukt, rytmiskt och harmoniskt flöde längs hela banan.
För den som lärde sig att hoppa på 1900-talet
är kanske detta intresse för den rätta känslan den
största förändringen inom hoppningens värld.
Vinnare på tävlingar mäts fortfarande i tid och
antal nedslag, men det finns även varianter med
stilbedömning, då domarna granskar ryttarens
inverkan på hästen. Även vid träning är harmonin i ritten avgörande. Ett samspelat ekipage rider
ihop sina energier, hittar rätt tempo för varje sekvens av banan och lyfter och landar mjukt. Som
återvändare kan du alltså tänka dig hoppningen
mer som ridning.
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vill du tävla?

Om du bara vill pröva vingarna i en
klubbtävling krävs vanligtvis ingen
pappersexercis. Vill du däremot tävla
i lokaltävlingar och uppåt behöver du
ett så kallat grönt kort som intygar dina
rid- och hästkunskaper. Därefter krävs en
årlig ryttarlicens, liksom en årlig tävlingslicens för häst/ponny. Läs mer om
bestämmelser på www.ridsport.se.

– I den bästa av världar stänger du av hjärnan
mitt i språnget, och bara hoppar med känsla och
muskelminne. Sedan kopplar du på hjärnan igen
för att rida noggrant mellan hindren.

använd dig av coachen!
Klassiska ridverksamheter har sällan speciella
hopphästar, men där finns ridlärare. Med dagens
utvecklade ridpedagogik kan coachen göra mycket,
inte minst för att öka tryggheten och bygga självförtroende hos ryttaren.
Att para ihop ett passande ekipage är den första byggstenen för att få till en givande hoppning.
Ofta är motsatspar en god matchning, menar
Andy Lagergréen. En het häst får en lugnare ryttare, en lunkande häst får en ryttare med hög energi.
– Du måste få med dig hästen, alltså att det blir
ett samarbete, och det börjar redan i skritten. Hur
påverkar ditt förhållningssätt hästen? Behöver du
ge mer energi eller tvärtom utstråla lugn? Och om
du ofta rider samma häst: Hur är hästens dagsform? Som erfaren ryttare har man nästan som en
volymkontroll i kroppen, så fort man sitter upp på
en ny häst känner man: »Aha, den här hästen har
den energin, då reglerar jag min egen så här.«
Inför själva hoppövningen har ridläraren eller tränaren ansvar för att inte gå över ekipagets
Hoppkänsla. Det viktigaste är inte att man tar sig
runt en hoppbana utan hur man gör det, menar
Andy Lagergréen.

självförtroende

“

hästar och stalliv präglade hela tinas barndom.
det var i stallet hon blev sig själv – och blev sedd av
andra. efter ett långt uppehåll har hon nu givit sig
en häst i femtioårspresent – islandsstoet undis.

Tina värmer näsan över kaffekoppen. Utanför singlar stora flagor av snö över en av stadens huvudgator.
Fast just nu är Tina på ett helt annat ställe i tanken,
i en annan stad. Hon kommer springande på gatan
i villakvarteret, och har bråttom hem.
– Jag kan verkligen se mig själv som nioårig hästtjej. Hur jag
kom hem från skolan, tog av mig i hallen och gick raka vägen in
i köket och gjorde mellis. Ofta stekte jag en formfranska och ett
ägg som jag åt med ketchup till, innan jag stack i väg. Ibland bakade jag chokladbollar för att ta med till stallet. Sedan bytte jag
om och skyndade i väg.
Tina är yngst i en familj med fyra döttrar, och uppväxt i utkanten av Sigtuna, staden som fostrat arbetare till både omsorg och
industri, en stockholmspendlande medelklass och bättre bemedlades barn på Sigtunas internatskola. Knappt tre kilometer från
Tinas barndomshem – om man genade genom skogen – låg stallet.
Redan som liten tjej gick Tina dit varje dag, och i alla väder. Hon
minns ännu exakt hur stigen vindlade sig:
– Först var det en skogsstig, sedan skulle jag över en lägda, in i
en lövskog, uppför en backe, in på en grusväg och därefter kom de
stora hagarna med ekbackar. Sedan var jag i stallet i flera timmar,
och gick tillbaka genom skogen. Jag kan aldrig minnas att jag var
rädd. När jag kom hem hade de andra i familjen redan ätit. Jag
värmde mat, åt själv i köket och gjorde läxor.
Hon har svårt att sätta fingret på den där tidiga besattheten. Jo,
att hon alltid har älskat djur. Och att hon fick upp en vittring.
– Hästar har alltid varit en passion för mig. Rent fysiskt är det
minnen av ren lycka, något väldigt sensuellt – att beröra, bli berörd och vara nära. Jag tror att det bottnar i en ödmjukhet inför
hur jag ända sedan jag var liten har försökt förstå det här stora
djuret, och hur hästen i sin tur har försökt att förstå mig. Och det

namn: Tina vill, på grund av sitt
yrke som terapeut, inte framträda med sitt riktiga namn.
ålder: 55 år.
familj: Man och tre barn, varav
ett hemmaboende.
äger: Islandshästen Undis, 15 år.
återvände: 2008.
mål med min ridning: Att njuta
av livet och vara i naturen.
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en återvändare berättar

»I stallet fick jag huvudrollen
i mitt liv«

och kryddad med några ponnyraser. I dag finns en
mångfald raser, importerade eller avlade i Sverige.
Det förstärker insikten att alla de pyttesmå, medelstora eller vråltunga fyrfotingar som trampar i
boxarna är egna individer, med särskilda behov.
Överlag finns alltså en delvis ny verklighet och
en helt annan diskussion kring hur vi människor
kan och bör umgås med hästar. Ryttare som på
1970-talet stampade in i stallgången med den outtalade frågan inom sig: »Vad kan hästen göra för
mig?«, kommer i dag med en något mer ödmjuk
fråga: »Vad kan du göra för mig – och jag för dig?«
Längst går de hästägare som har hästar och
inte rider dem, utan enbart umgås med dem när
de går lösa i hagen – förutsatt att hästarna vill.

Från havremoppe till individ
Vad en häst är för oss människor och hur vi förhåller oss till den styrs alltid utifrån vår blick och
samtid, oavsett om vi ser ett flockdjur från stäppen, en arbetskamrat, en pengamaskin, en potentiell hamburgare eller ett älskat gosedjur, värd alla
morötter och glitterpannband i världen.
Två av dagens trender pekar åt delvis olika håll.
Å ena sidan den utbredda individualismen, där varje ryttare utgår från sina – och hästens förmodade –
behov: »Jag är en sådan som helst rider haflinger

sova, sova, sova

Precis som människor behöver hästar sin
djupa rem-sömn. Den fungerar enbart
om hästen ligger ner. Däremot krävs inte
så lång tid – hästens rem-sömn är över
på fyra minuter. Totalt vilar hästen i tre
till fyra timmar per dygn, uppdelat i fem
till sju sömncykler. Varje cykel är cirka
femton minuter, där det alltså ingår fyra
minuter rem-sömn, och sex minuter så
kallad ortodox sömn, då hästen antingen
står eller ligger. Resten av tiden dåsar
hästen.
källa: Planck & Rundgren, 2005.
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och bashkirhästar. Och min Helix behöver det här
figursydda ylletäcket vid minusgrader och en sadelpadd med renskinn i pälsfällarperioder.«
Å andra sidan finns den växande synen på hästen som just häst, med sin djurarts specifika behov.
Inte minst western- och islandshästkulturen har
förespråkat flockens betydelse för hästen. Att förmänskliga djuret häst är ingen bra väg till kommunikation, i stället bör människan lära sig att läsa
hästen och utgå ifrån dess beteende och behov.
Hur vi talar om hästar berättar också hur vi ser
på dem. Ibland kan ett ord bara tyckas ersätta ett
annat, men det kan även peka på en tydlig förändring. På 1930-talet gick den (ofta manliga) hästägaren på landsbygden och »stillade« sin häst.
I dag »utfodras« hästarna (oftast av kvinnor),
och inte sällan med väl avvägda kosttillskott för
varje enskild individ. Den viljestarka unghingst
som under förra seklet skulle »knäckas« ska i dag
snarare »läras till eftergift«. Och den ryttare som
på 1970-och 80-talen skulle få sin häst att »lyda«
uppmanas i dag att »ta ledarskapet« över hästen,
eller rentav »förtjäna ledarskapet«.
Likaså speglas en del av vår hästsyn i vilka
medel vi använder oss av för att dominera, hantera
och utveckla flyktdjuret häst inom de olika ridstilarna. Och här finns ett spännande spann: Dels
valet av skärpan i utrustningen – på bett, sporrar,
inspänningstyglar, repgrimmor och andra så kallade hjälpmedel. Dels de vårdande yrkesgrupper
som dykt upp i hästvärlden: massörer, homeopater, kiropraktorer och hästpsykologer …
Rent praktiskt handlar vår hästsyn också om
hur den får bo och leva. Stallet är en högst mänsklig uppfinning och ett praktiskt sätt att förvara
djur på liten yta. När ridskolorna byggdes överfördes helt enkelt stallmodellen med stillastående,
uppbundna hästar i spiltor från det militära.
I dag är stallbyggnaden utsatt för attack. De
smala spiltor som många av oss återvändare trängde oss in i med våra ryktpåsar, äpplen och ömhetsbevis är sedan 2010 förbjudna vid all ny- och
ombyggnation. Och även om den nya djurlagen är
långt ifrån att uppmana till att hästarna har ett,
för sin art, naturligt liv pekar den i en sådan riktning. De hästar som ännu står i spiltor får hållas

hur queer är stallet?

Att ridsporten i sig är queer – alltså att
både tjejer och killar bryter mot normen
för hur en typisk tjej och kille ska vara (tjejer
lyfter tungt, killar pysslar med hästar) –
gör stallet till ett ställe som med medvetna ledare skulle kunna bli en öppnare
och friare plats, för alla. Ändå tycks det
heteronormativa vara förvånande stark,
enligt de få studier som gjorts. Den tjejkodade ridsporten är fortfarande en tyst
miljö för icke-heterosexualitet, framför
allt för tjejer och kvinnor.
För män och pojkar gäller – precis som
inom sporterna dans och konståkning
– lite vidare ramar för hur man ska vara
som pojke och man.
För transpersoner i stallet finns ännu
ingen studie.
källa: »Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten« av Eva Linghede, forskare
vid Gymnastik- och idrottshögskolan (2014).

av rätt konservativ kunskapskultur också utrymme
för utveckling. Den som arbetar hårt kan snabbt
förändra sin roll: från nybörjare och skötare till
tävlingsryttare, och till och med till hästägare.
Det kan också vara rena befrielsen från de
snäva, traditionella roller som ännu erbjuds flickor
på stallets utsida. Den som orkar skjutsa gödselkärran upp på stacken, behandla trycksår på manken och hantera oroliga hästar är någon med stor
kunskapsbredd, en handlingskraftig och duglig typ
som inte räds skit under naglarna.
Historiskt gäller den synen även barn. De stora
barnkullarna började välla in på ridskolorna under
1960- och 70-talen. Många av dagens återvändare
kan vittna om hur självklart de blev tagna i anspråk i stallet, hur de växte av ansvaret – och/eller
utnyttjades som gratis arbetskraft. Fortfarande
finns det ganska få arenor där barn kan briljera
över klantiga medelåldringar, och resolut vända
upp-och-ner på en ingrodd över- och underord-
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ning baserad på antal levda år. I stallet är det både
möjligt och fullt accepterat med en tioåring som,
milt överseende, rättar tanten inne i boxen: »Oj,
nu har du visst satt benskydden fel på Mistral. Får
du inte upp hoven? Jag kan hjälpa dig.«

En fråga om känsla
För dig som nu kommer tillbaka finns mer eller
mindre tydliga spår av den historiska stallkulturen kvar: disciplinen, hantverket, tuffheten. Även
en del av de människor som gillade eller stod ut i
stallhierarkin blev kvar. Kanske möter du till och
med din gamla kompis eller mobbare i egenskap
av ridlärare eller stallpersonal?
Samtidigt har tilltalet mjuknat. Nya generationer ridlärare har tagit över i ridhusen och tilllämpar en ny pedagogik. En modern syn på barn
som kompetenta individer och en tilltagande konkurrens i ridvärlden har gjort att få ryttare – oavsett ålder – i dag går med på att bli skrikna åt.
Även kunskapen om att det är bättre att ligga
kvar och stämma av eventuella skador för den som
trillat av har ökat. Att sitta upp med stukad fot
och misstänkt hjärnskakning är möjligen en bra
historia, men inget ideal.
Överlag har det skett en akademisering av hela
ridsporten. Sedan 1993 kan ridlärare till exempel
välja en universitetsutbildning och bli så kallade
hippologer – även inom islandshästridning. Inom
dagens pedagogik värderas det »demokratiska
ledarskapet« generellt högt. Den som rider lektion
på ridskola ska inte bli förvånad om ridläraren
frågar: »Känner du nu hur hästen ger efter på innertygeln?« Ridlärare försöker alltså att även undervisa i det svårfångade ämnet känsla, och olika
studier söker svaret på det ultimata inlärningssituationen, för både människa och häst.
Stallbarn från förra seklet har tagit plats på
universiteten (flera av de tongivande forskarna är
för övrigt återvändare) och driver i dag igenom
forskning som handlar om alltifrån ridsporten
ur klass- och genusperspektiv till stallet som grogrund för framtida ledarskap och smalhetsideal
bland stalltjejer.

Hästens extraknäck
– taxi, sopkörning och terapi

När jag var liten och red vid Örnsköldsviksortens Ryttarklubb fanns
det en ridväg som smällde extra högt.
Det var en avstickare på väg mot skogen, ner till
kiosken i grannskapet. Som tolvåriga cowboys i
ärvda wranglerjeans och med B. Wahlström-märket
fäst på hjälmen skrittade jag och kompisen överlägset lugnt fram till luckan, sträckte fram en
peng mot tanten innanför glaset och beordrade:
»Tio surisar, tack.« Kanske korrigerade vi också,
mitt under tantens plockande: »Nej, förresten, ta
två svarta bildäck också.«
Det var ett billigt sätt att – på den kioskanställdes bekostnad – få känna vittring av världsherravälde. Men framför allt var det ett gungande och
underbart sätt att göra ärenden.
Under mitt vuxna liv i Stockholm har jag aldrig sett en fritidsryttare skritta in i stan för att
shoppa godis, strumpor eller mjölk. Jag har inte
ens sett ett ekipage i stans ytterkant köra hem hö
eller kraftfoder. Det moderna Sverige har byggt
bort hästar och anlagt städer som i princip gör alla
typer av inkännande varelser överstressade och
Hästen – en typisk stadsbo. Av de drygt 360 000
hästar som lever i Sverige i dag uppskattar Jordbruksverket att tre fjärdedelar lever i tätort eller
tätortsnära samhällen.

uppskrämda. Men är det verkligen så vi vill ha det?
För drygt hundra år sedan var hästen en självklar del av stadsbilden. Hästen drog taxidroskor
och allmänna spårvagnar som användes för transporter till och från stan och för att bruka stadsnära jord. Den gryende ridsporten etablerade sig
på ridskolor, och polis och militär satt till häst.
Så småningom ersattes hästkrafterna av motorer. Hästskiten försvann från gatorna, i stället
rullade bilarna in med sina avgasrör. Allt sedan
bilismens genombrott på 1930-talet har våra städer planerats utifrån de morrande plåtburkarna
med en självklar logik. Bilen är viktig och de som
kör bil är viktiga. Andra trafikanter har tvingats
anpassa sig. Först på senare år har bilismen börjat ifrågasättas på allvar, främst av trängsel- och
miljöskäl, men också av hälsoskäl. Storstäder runt
om i världen satsar brett på cyklism, och i Sverige
gör ett antal framsynta kommuner detsamma.
Som hästälskare vill man vifta med handen
och tillföra en annan logik: Hästar och hästekipage betraktas enligt trafikreglerna som fordon – så
var är parkeringsplatserna inne i städerna? Hästfilerna? Hästparkeringshusen?
Det kan verka som löjliga och utopiska frågor
när det finns så mycket viktigare saker att prata
om. Som var ridskolor och hästägare ens ska få
plats för stall och hagar i de allt mer befolknings-
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