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inledning
JONNA BORNEMARK &  

 ULLA EKSTRÖM von ESSEN

Att i galopp flyga fram över ängen, att med svettpärlorna 
droppandes i pannan med gemensamma krafter få timmer-
lasset över sjön eller att som 8-åring för första gången få 
upp hästens hov och kratsa den med en splitterny hovkrats – 
alla dessa exempel kräver ett samspel mellan människa och 
häst, en praktisk kunskap som utvecklas dem emellan. I den 
här volymen av Södertorn Studies in Practical Knowledge 
undersöker vi det mångfacetterade kunskapsfältet som åter-
finns mellan människa och häst. 

Att det existerar en praktisk kunskap i interaktionen 
mellan häst och människa som kan utvecklas till en mycket 
hög nivå är nog alla överens om. Vad kunskapen består i 
är däremot inte särskilt utforskat. Kentauren är en fruktbar 
metafor för denna kunskap. I mytologin är kentauren en 
människa med hästkropp eller en häst med människobål 
och människohuvud. Ett riktigt samspelt ekipage kan för en 
betraktare upplevas som »kentauriskt», och många ryttare 
lever för de stunder då en sådan »kentaurisk» känsla uppstår 



8

Jonna Bornemark & Ulla Ekström von Essen

i ridningen. När häst och ryttare blir en gemensam rörelse 
och det inte finns några spänningar och motstånd mellan 
den egna kroppen, dess gravitation och viljeriktning, och 
hästens. Men ridning är bara en av många aktiviteter där 
samspelet mellan häst och människa kan undersökas. Re-
lationen börjar på marken i den vardagliga hanteringen, 
som ledandet till och från hagen, skötsel och fodring och 
utvecklas i avancerade verksamheter som just ridning, kör-
ning och frihetsdressyr. 

Praktisk kunskap som tar form mellan människa och 
häst är situerad i kroppen, i känslan och i erfarenheten. Den 
låter sig snarare uttryckas i handling, än i teorier och ma-
nualer. Sådan kunskap brukar kallas för tyst kunskap. Att 
interaktionsfältet mellan häst och människa är så kropps- 
och handlingsbaserat reser frågan om huruvida kvalifice-
rade explicita och systematiska förklaringar på området är 
möjliga att åstadkomma. Det beror förstås på hur vi definie-
rar vad som är en kvalificerad förklaring och hur vi ställer 
oss till möjligheten att artikulera, blottlägga och undersöka 
den tysta kunskapen. 

På Centrum för praktisk kunskap arbetar vi utifrån att 
det är både möjligt och dessutom viktigt att begreppsliggöra, 
belysa, analysera och reflektera över den praktiska, »tysta» 
kunskap som är ett bärande element inom många (yrkes-)
praktiker. Det är annars lätt att dessa värdefulla dimen-
sioner av kunskap inte uppmärksammas eller till och med 
glöms bort, eftersom de sällan kan mätas i tabeller, mate-
riella effekter eller kvantitativa utvärderingar, vilket idag 
är vanliga verktyg för att beskriva, analysera och värdera 
kunskap. 
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De yrken vi vanligen arbetar med på Centrum för prak-
tisk kunskap har det gemensamt att mötet mellan männis-
kor är centralt. En duktig skådespelare, polis eller lärare är 
bra på att möta människor, de besitter en förtrogenhet med 
den mångfald av situationer som kan uppstå i verksamheter 
där människor är involverade i ibland mycket komplexa och 
svårbemästrade processer. Temat för denna antologi invol-
verar ett möte till: människans möte med hästen, och vilken 
kunskap som genereras i detta möte. 

Hästnäringen i Sverige växer så det knakar och professio-
nerna kring hästen befinner sig i en akademiseringsprocess, 
där tillkomsten hippologutbildningarna under 1990-talet är 
en viktig markör. Hästforskningen har av naturliga skäl 
börjat utvecklas inom den naturvetenskapliga traditionen, 
där exempelvis etologin som disciplin hör hemma. Men 
forskningen kring hästen expanderar inte bara inom vete-
rinärmedicinsk och beteendevetenskaplig forskning, utan 
även inom området som rör interaktionen mellan häst och 
människa.1

Ett naturvetenskapligt forskande om interaktionen mel-
lan människa och häst fyller många viktiga funktioner. Men 
det finns väsentliga aspekter av vad som sker i mötet mel-
lan människa och häst som inte kan fångas in via en strikt 
naturvetenskaplig metod. Bakgrunden till denna antologi är 
att vi redaktörer ställde oss frågan hur interaktion mellan 
människa och häst istället kan studeras kunskapsteoretiskt 
med utgångspunkt i filosofi, historia, idéhistoria, konst, lit-
teratur och gestaltande metoder och angreppssätt.

För att göra det bjöd vi in ett antal praktiker och teoretiker 
verksamma inom olika discipliner på hästfältet för att be-
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rätta om sin verksamhet. Under hösten 2009 hölls symposiet 
Kentauren – om interaktion mellan människa och häst. Här 
fick flera olika perspektiv – beridarens, ridpedagogens, fi-
losofens, idéhistorikerns, ridterapeutens och etnobiologens 
– komma till tals. Symposiet väckte stort intresse och var 
välbesökt. Denna antologi bygger på ett urval av de bidrag 
som presenterades då, men i bearbetad form. Ytterligare ett 
par skribenter har också tillkommit.

Hästpraxis har allt för ofta utmärkts av tvärsäkerhet 
och konservatism snarare än av ödmjukhet och öppenhet. 
Som flera av artikelförfattarna betonar är detta egentligen 
förvånande med tanke på hur vidsträckt, osäker och mång-
facetterad kunskapen mellan människa och häst är. Något 
fundament för tvärsäkerhet finns inte. En attitydföränd-
ring är på gång inte minst som ett resultat av akademise-
ringen. I denna antologi vill vi prövande och öppet närma 
oss kunskapsfältet mellan människa och häst och hur 
detta kan undersökas och beskrivas. Vi vill också visa på  
angelägna forskningsperspektiv och forskningsområden för 
framtiden.

människans kunskap
Praktisk kunskap kallas »tyst», eftersom den huvudsakligen 
sitter i kroppen eller känslan och lärs in via praktisk erfa-
renhet. Den sortens kunskap är till väsentliga delar artskild 
från teoretisk kunskap som kan artikuleras i ett skriftligt 
språk och läras ut genom böcker eller manualer. Den teo-
retiska kunskapen kan lyftas ut, läggas in i en bok, och på 
detta sätt förmedlas till ett annat kunskapssubjekt, en an-
nan person. Så är inte fallet med praktisk kunskap. Praktisk 
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kunskap finns i den människa som besitter den. Det går till 
exempel knappast att skriva en lärobok som fullt ut förkla-
rar hur man lär sig att cykla. Eller hur man gör en halvhalt. 
Eller hur man leder en osäker och nervös häst. Det måste 
istället läras in genom levd erfarenhet.

Duktiga hästmänniskor har ofta en mycket lång praktisk 
erfarenhet. De kan sällan redogöra för hur eller när de lärt 
sig att avläsa hästar och situationer på det närmast intuitiva 
sätt som de gör. Intuitiv ska här inte förstås som att det hand-
lar om någon mystisk egenskap hos skickliga hästmännis-
kor. Intuitionen är istället en uppövad förmåga i att avläsa 
och bedöma såväl hästen som människan. Den visar sig 
som kreativitet, i den tusendelssekundsnabba lösningen på 
ett problem eller uppfinningen av det sinnrika alternativet 
till »hur man brukar göra». Den uttrycker således en djup 
förtrogenhet med alla de olika sätt på vilket samvaron mel-
lan människan och hästen kan te sig, en förtrogenhet som 
tillåter ett samtidigt koncentrerat, avspänt och kreativt kun-
skapsutövande som också kan gå utanför det vedertagna och 
regelföljande. Förtrogenhetskunskap är ett begrepp som den 
norske filosofen Kjell S Johannessen lanserat för att fånga 
in den här aspekten av kunskap.2 Förtrogenhetskunskapen 
förutsätter två andra aspekter av kunskap; vad Johannessen 
kallar påståendekunskap (teoretisk kunskap, regler) och 
färdighetskunskap (uppövad kroppslig förmåga). 

Ofta blir den praktiska kunskapen just »tyst» eller till 
och med »tystad», för att den inte kan artikuleras i enkla 
manualer eller rapporter där kunskapen är sönderdelad 
i kvantifierbara enheter. Praktisk kunskap är därför svår 
att i skriftlig form förmedla till många, den kommuniceras 
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snarare från människa till människa i en praxis, i en levd 
verksamhet. Viktiga aspekter av hästkunnande måste lä-
ras in i en aktivitet kring hästen. Ett exempel på det är den 
skickliga ridläraren som genom sin erfarna blick och sin 
pedagogiska förmåga kan hjälpa eleven att komma till tals 
med hästen. Tillvaron i stallet där hästar och människor 
möts och nöts i för det mesta vardagliga och ibland mycket 
dramatiska situationer är en annan levd verksamhet där 
kunskapsutbyte och kunskapsutveckling mellan männis-
kor och hästar sker. 

hästens kunskap
Ibland sägs det att en häst kan förklaras med tre F: Flock, 
Flykt och Föda. De tre F:en ger viktiga nycklar till en grund-
läggande förståelse av hästens beteende. Att hästen verkar 
som »gladast» när den får sluta arbeta och gå till kompisarna 
och få äta, är en lite uppgiven erfarenhet som många delar 
som söker kontakt med hästen. Utifrån hästens ur-vara som 
flockdjur är det helt naturligt att den väljer mat, vila och 
flocken framför arbete med en människa som kommer på 
besök. En utvilad, välnärd häst, trygg i sin flock har störst 
chans att överleva ett anfall från ett rovdjur. Men att redu-
cera hästen till de tre F:en skapar en onödig begränsning. 
I mötet med människan, i arbetssituationen finns en stor 
komplexitet i uttryck och stämningslägen som är värda re-
flektion och undersökning. 

Förutsättningen för vårt kompanjonskap med hästen är 
just att den är ett flockdjur, en social varelse. En talande 
bild för detta ger anekdoten om Karl den XII, som fick idén 
att använda älgar istället för hästar i sin armé. Den skräck 
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som älgarna förväntades uppväcka kunde kanske vara värt 
mödan att rida in dem. Idén föll dock snabbt på skam då 
älgarna visade sig vara hopplösa att rida in. De betedde sig 
inte alls trevligt och förutsägbart och var inte intresserade 
av samarbete. Så är inte heller älgen ett flockdjur. Denna 
anekdot, sann eller inte, ger en viktig påminnelse om hur 
formbara och välvilligt inställda hästar är till människan. 
Den visar att kommunikationen med hästen har sin grund 
i möjligheten att vara del av samma flock, det vill säga att 
hästen ser oss som del av dess kommunikativa vardag. Men 
eftersom vi inte lever ihop dygnet runt måste vi männis-
kor visa oss, väcka intresset och frågan på andra sätt. Inte 
desto mindre är tid en viktig faktor här, många vittnar om 
att det är genom att dagligen arbeta ihop eller ge sig ut på 
veckolånga ritter som kommunikationen med hästen kan 
fördjupas på allvar. 

Hästen delar och erfar samma levda värld som vi män-
niskor, vilket ger oss ett fundamentalt och viktigt gemen-
samt predikament. Hur den erfar världen vet vi mycket lite 
om men att den, liksom människan, är social till sin natur 
bildar basen för tillit och dialog. Det som ska undersökas är 
således en kunskapsvärld som delas av hästen och männis-
kan. Den erfarna hästmänniskan har lärt sig läsa hästens 
kroppsspråk, och strävar efter att lära hästen ett gemen-
samt signalspråk såväl på marken som uppsutten eller på 
kuskbocken. Men hästen lär sig ofta även tyda signaler vi 
inte medvetet skickar ut. Tänk bara på ridskolehästen som 
börjar trava när ridläraren säger »traaava» (snarare än som 
respons på ryttarens hjälper) eller på hästen som lär sig 
känna igen ljudet från »sin människas» bil. Denna hästens 
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öppenhet och beredvillighet att läsa oss grundar sig just i att 
de liksom vi är i grunden sociala varelser.

Är hästen ett verktyg som med exakt rätt hjälpgivning 
fås att utföra vissa rörelser, eller är det ett gemensamt me-
ningsskapande som försiggår mellan häst och människa? 
Det beror på vilken grundläggande syn på hästen vi har. 
Om vi uppfattar hästen som en strikt determinerad biolo-
gisk varelse, vars beteende endast handlar om respons på 
olika stimuli, eller om vi tänker oss hästen som en utvecklad  
social varelse med förmåga att bidra med något eget i dialog 
med människan. I dagens forskning och praktik finns en 
spänning mellan dessa olika »hästsyner», som sällan pro-
blematiseras. Den naturvetenskapliga forskningen bygger 
på antagandet att hästen är möjlig att undersöka som en de-
terministisk del av naturen, hos praktiker finns en annan 
visshet om det icke-deterministiska hos hästen. 

Sedan upplysningen har bilden av djuret som själlös ma-
teria i motsats till människan som rationellt förnuft varit 
en vanlig tankefigur. Inte sällan har ekipaget framställts 
som att ryttaren tänker och djuret utför. I denna tanketradi-
tion har hästen har reducerats till ett själlöst instrument, 
ett verktyg för ryttarens intentioner och rationalitet. Men 
en häst är inte en cykel. Ridning är en oändligt mycket mer 
komplex kunskapsvärld än cykling eftersom den delas med 
en annan levande och kännande varelse. En varelse som vi 
kan dela kropps-, känslo-, och gravitationsspråk med, om 
än inte det abstrakta och logiska språket. 
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en delad men ändå asymmetrisk 
kunskapsvärld
Kunskapsvärlden mellan häst och människa är gemensam. 
Men den är samtidigt asymmetrisk eftersom det alltid är 
människan som har den slutgiltiga makten. Hästen kan för 
all del temporärt ta makten, rusa iväg och kanske kasta ryt-
taren ur sadeln, men det är ändå människan som bestäm-
mer hur det beteendet ska bemötas. Om problemet tycks 
olösligt har människan mandatet att besluta att hästen inte 
får leva längre. 

Ordet bemästra är en vanlig term när det gäller hästar, 
och visst kan ordet vara relevant i perspektivet att en liten 
människa kan få ett stort djur på uppemot 500 kilo att för-
flytta sig dit den vill. Termerna bemästra å ena sidan och 
kommunicera å andra sidan blottlägger den spänning och 
asymmetri som finns i relationen. Hästen är mycket större 
och starkare än människan och för att rå på den har hon 
uppfunnit hjälpmedel som kan bli mycket stränga, såsåom 
remtyg, bett, sporrar och spö. Samvaron med hästen präglas 
liksom alla relationer av ständiga konflikter. Hästen vill nå-
got annat än människan, eller kommunikationen fungerar 
inte. I människans försök till att lösa konflikterna kommer 
den praktiska kunskapen till uttryck. Hästen kan tämjas 
och tvingas, men en bättre förutsättning för konfliktlösning 
är kommunikation och ett upparbetat förtroende. De allra 
skickligaste hästpraktikerna brusar sällan upp och tar till 
krafttag, utan karakteriseras snarare av ett lågmält lugn.

I förtroendefulla relationer människor emellan eftersträ-
vas demokrati, rättvisa och jämlikhet. Relationen med häs-
ten är däremot ojämlik och ska så vara. En jämlik relation 
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med hästen fungerar inte – människan måste vara ledare 
och utöva en paternalistisk makt. Paternalismen är dock 
inte oproblematisk. Den skapar olika typer av moraliska di-
lemman beroende på om det gäller människor eller hästar. 
När det gäller människor kan det för en läkare eller polis 
vara en svår bedömningsfråga att besluta när det är läge 
att »ta över» och bli uttolkare för och bestämma vad som är 
bäst för en annan människa. Inte sällan trots att hon sätter 
sig emot det. Det kan handla om att tvångsomhänderta en 
person, eller hindra henne från att ta livet av sig. I fallet med 
hästen är det annorlunda. Där är det människans skyldighet 
att i varje moment vara en god uttolkare av vad som är bäst 
för hästen. Människan har makten över hästen, bestämmer 
över när den ska ridas, få mat, vila, arbeta, frihet, över liv 
och död. En paternalistisk maktutövning kräver därför stor 
omsorgsfullhet. Förutom kunskaper i allt från foderstater, 
avmaskning, sadelinpassning och träningsprogram, måste 
ödmjukhet, nyfikenhet och öppenhet övas upp, liksom för-
mågan att leda, ta ansvar och vara tydlig. 

 Relationen mellan häst och människa är också asym-
metrisk på det vis att det är människan som betraktar och 
undersöker interaktionen. Människans teoretiska och ab-
strakta världar kan hon inte dela med hästen. Eftersom det 
är människan som undersöker och teoretiserar om rela-
tionen finns det en ständig risk att vi förmänskligar häs-
ten, därför måste det finnas en ständig respekt för hästens  
annanhet. I undersökningarna av kunskapen mellan häst 
och människa finns därmed en tydlig gräns för kunskapen 
som bör föra med sig ett stort mått av ödmjukhet. Men inte 
heller bör en sådan ödmjukhet förlama den teoretiska verk-
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samheten, utan endast vara del av dess förutsättningar och 
utgångspunkter.

forskning och framtida forskningsfrågor 
Det akademiska studiet av relationen mellan människa och 
häst är nytt och befinner sig i vad man kan kalla ett förpara-
digmatiskt stadíum. Én mångfald olika teorier och metoder, 
de flesta förankrade i en naturvetenskaplig kunskapstradi-
tion, används och det finns ingen konsensus om hur dessa 
ska värderas. 

Den naturvetenskapliga metoden söker laglikheter, upp-
repningsbara experiment och evidens. Den strävar efter 
resultat som kan leda till säkra förutsägelser. Men hästar 
och människor och kombinationer av hästar och människor 
är unika och beter sig inte laglikt. Vatten kokar alltid vid 
100 grader medan en häst inte alls reagerar på samma sätt 
varje gång den får ett specifikt stimuli. Om vi vill undersöka 
varför en häst beter sig annorlunda idag mot igår, eller med 
en annan människa, så måste vi tolka. Mycket av arbetet 
med hästen handlar om olika typer av tolkningar och be-
dömningar. Därför är det angeläget att få till ett kvalificerat 
forskningsarbete kring hur just bedömningsförmåga byggs 
upp som en kunskap. Här kan en akademisk tradition av hu-
manistiskt slag ge viktiga bidrag eftersom de humanistiska 
vetenskaperna är just tolkande till sin natur. 

Samspelet mellan hästen och människan är komplext. 
Temperament, kunskapsnivå och stämningsläge, hos så-
väl människa som häst, spelar en väsentlig roll. Hur ska 
det undersökas? Ett sätt är att arbeta med upprepnings-
bara experiment och kontrollgrupper och mäta sådant som  
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hjärtfrekvens, hårdhet i tygeltag, eller hur mycket vikt häs-
ten egentligen förlägger till bakbenen vid en viss rörelse 
genom att låta den trampa på en speciell platta med senso-
rer. De empiriska data som då genereras kan presenteras 
som evidensbaserade resultat. Men hur mycket mer vet vi 
egentligen efter detta vägande och mätande? Har vi fångat 
in något verkligt avgörande? Hur ska den typen av resul-
tat omsättas till bättre ridning och kommunikation med  
hästen? 

Interaktion, i det här fallet ridning, handlar om en dialo-
gisk aktivitet, en ständigt tolkande aktivitet, där människan 
påverkar och tolkar hästen och vice versa. För att uppmärk-
samma vad som »sker» kan man inte gå utanför situationen 
utan man måste gå in i den. Man måste rikta uppmärksam-
heten mot vad som ger sig till känna inom ramen för den 
värld som delas av denna unika människa och denna unika 
häst. In i den världen når förvisso en del »oberoende» obser-
vationer, men det är svårt att utifrån alstra »empiriska data» 
om en sådan situation. 

Kanske skulle vi istället komma längre i ett systemati-
serat undersökande inifrån, av den levda erfarenheten, av 
lyckade såväl som problematiska situationer? Kunskaps-
sökandet kring interaktion mellan människa och häst har 
då mer att hämta från filosofins sätt att skapa begrepp och 
systematisera sin kunskap än från det naturvetenskapliga 
paradigmet där empirisk datainsamling utgör den metodo-
logiska basen. Filosofin skapar istället systematiska begrepp 
utifrån den levda, kända och reflekterade erfarenheten. Så-
dana begrepp kan aldrig uppnå den exakta status som den 
naturvetenskapen eftersträvar, men de kan bli begrepp som 
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säger något mer väsentligt och som kan vara under ständig 
dialogisk utveckling. 

Enligt en traditionell vetenskapsuppfattning handlar 
forskning om att formulera teorier och forskningsresultat 
som praktiker sedan ska tillämpa. Vetenskapen skapar gene-
rella teorier, och praktikern är utförare och löser konkreta 
problem. Tanken är att om forskningen är objektiv kommer 
den fram till korrekta resultat, korrekta beskrivningar av 
verkligheten. Praktikern ska sedan i sin yrkesutövning an-
vända dessa beskrivningar och teorier med syftet att uppnå 
värdeladdade mål (så som en lydig, välriden och frisk häst). 
Forskaren ska utifrån en neutral utsiktsplats observera värl-
den, och formulera den, och praktikern ska handla i den. 
Forskarens vetande översätts till manualer för praktikern. 

Manualerna formuleras ofta för ett specifikt problem,  
eller mål. Men den som håller på med häst vet att ett pro-
blem sällan kan isoleras från ett annat. Det gäller alltid att 
försöka skaffa sig en helhetsbild av hästen. Bakskygghet kan 
förvisso åtgärdas till del via manualkunskap (longera med 
ländtäcke, skramla med saker) men det är alltid den unika 
hästen som måste observeras i det unika ögonblicket. Och 
när den rätta stunden är inne för att exponera hästen för lite 
mer stress kan inte läras ut via en manual. Det går inte att 
formulera en regel för detta. Timing är central i en sådan 
situation och en god lärare kan guida en elev till att finna 
sin egen timing, men aldrig ställa upp regler som studenten 
blott ska följa. En teknifiering och manualisering av häst-
hanteringen utifrån bestämda statiska fakta verkar alltså 
inte vara en fruktbar väg att gå. Ingen manual i världen be-
stämmer sin egen användning. Det är ju alltid en människa 
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som bedömer om, hur och när regeln ska användas i den 
konkreta situationen. Och denna bedömning av situationen 
företas genom att just deltaga i den, inte genom att kräva nya 
regler för när reglerna ska brukas.

Den naturvetenskapliga metodologin behöver alltså kom-
pletteras. Om vi går till den klassiska humanvetenskapliga 
traditionen är den också vidhäftad med vissa problem för 
den som vill studera interaktion mellan människa och häst 
där även hästen ges en viktig roll. Inom humanvetenskaper-
na har det sedan mycket länge konstruerats en djup klyfta 
mellan det ordlösa djuret och människan som anses bli ett 
medvetet subjekt just genom språket. Djuren har vanligen 
kategoriserats som de radikalt Andra – utan medvetande 
och utan fri vilja. Och då förstås de också utan förmåga till 
någon meningsfull kommunikation med människan. Men 
alla som arbetar med djur vet att detta inte stämmer och 
att människan och djuret kan utveckla mycket avancerade 
former av kommunikation.

Som en reaktion på humanvetenskapernas antropocen-
trism håller en ny forskningsinriktning på att etableras som 
kallas human-animal-studies eller anthrozoology. Den ut-
går både från etologin och dess framgångsrika forskning 
kring hur djur inbördes kan ägna sig åt avancerad kommu-
nikation och från olika humanistiska tolkningstraditioner. 
Forskare inom detta fält hämtar inspiration från filosofi, 
historia, litteratur- och konstvetenskap, kulturstudier, ge-
nusvetenskap, biologi och medicin.3 Human-animal-studies 
har flera beröringspunkter med den så kallade posthuma-
nismen som vill skapa en samhällsfilosofi som är fri från 
föreställningarna om människan som alltings mått och de 
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traditionella motsatsparen själ/kropp, människa/djur och 
samhälle/natur. 

Att tänka bortom den traditionella uppdelningen mellan 
natur och kultur är svårt. Det är ändå alltid människan som 
undersöker och teoretiserar, som gör kultur av den natur 
hon betraktar. Själva skulle vi vilja föra fram den filosofiska 
tradition som kallas fenomenologi. Den erbjuder närmande-
sätt som kan vara fruktbara för att undersöka interaktionen 
mellan människa och häst. En fenomenologisk undersök-
ning genererar berättelser och beskrivningar av unika fall, 
av dilemman såväl som av upplevelser av flow. Denna typ 
av gestaltade erfarenheter kan sedan ställas samman och 
systematiseras. Som sagt, utan att leverera allmängiltiga 
och färdigimplementerbara quick fix-lösningar, men där-
emot genom att skapa meningsfulla begrepp och vidare för-
ståelsehorisonter för vad det är som människa och häst gör 
tillsammans. 

Hur skapar man då begrepp som fångar in väsentliga as-
pekter av interaktionen mellan häst och människa och hur 
den kan te sig? En fenomenologisk undersökning går ut på 
att inifrån ett fenomen beskriva det så noga som möjligt och 
undersöka dess förutsättningar. Ett sätt att beskriva, kan 
vara att besvara frågan: Vad gör en skicklig hästpraktiker? 
Vad är det hon eller han kan? Svaret kommer att handla om 
omdöme. Den skickliga hästpraktikern har ett högt utveck-
lat omdöme. Han eller hon har en beredskap och kan snabbt 
läsa av en unik situation, urskilja den från andra väsenslika 
situationer och lösa den. Ofta handlar det om att snabbt se 
»mönster» och likheter i situationer, men att ändå kunna se 
vad det är som avviker från mönstret.
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Gott omdöme kallas med en aristotelisk term för praktisk 
klokhet eller fronesis. Aristoteles intresserade sig mycket 
för den praktiska klokheten, hur man förvärvar den och ut-
vecklar den. Erfarenhet läggs till erfarenhet och den prak-
tiska klokheten växer. Men vad är det då som gör att vissa 
blir bättre på det de gör än andra? En given faktor i prak-
tiska kunskapssammanhang är mentorn eller mästaren. En 
skicklig person som den som vill lära sig »härmar» och för-
håller sig till på olika sätt. Så förmedlas fortfarande mycket 
hästkunskap idag. En duktig mentor får ofta duktiga elever. 
Han eller hon förmedlar (med det goda exemplets hjälp) ett 
kunnande och ett förhållningssätt, direkt i praktiken. 

En annan faktor bakom växande praktisk klokhet är 
självreflektion. Genom att medvetandegöra och reflektera 
över omdömet utvecklas det. Det handlar om att ständigt stå 
i dialog med sig själv och andra. Varför blev det så här? Vad 
gjorde jag egentligen? Kunde jag ha gjort annorlunda? En 
sådan kvalificerad reflexiv dialog är en viktig förutsättning 
för att utveckla den praktiska kunskapen. I en sådan process 
kan också olika teoretiska perspektiv komma in och prövas 
mot erfarenhet och empiri. Det praktiska arbetet utförs som 
sagt inte i ett teoretiskt vacuum, utan åtföljs av mer eller 
mindre artikulerade idéer, teorier och föreställningar om 
vad som görs. På vilket sätt förhåller sig denna typ av idéer 
och teorier till praktiken? Hur reflekterar vi över dem? Gör 
vi faktiskt vad vi i teorin tror att vi gör? Denna typ av frågor 
är angelägna att forska om. 

Den skickliga praktikern karaktäriseras alltså inte av att 
vara en duktig tillämpare av teori eller manualer (även om 
teorier, manualer och vetenskapliga fakta är nödvändiga 
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vägvisare och kan ge nya idéer). Istället utmärks den duk-
tiga praktikern av att vara skicklig på urskiljning, Hon eller 
han kan genom att besitta och uttolka ett stort antal väsens-
lika erfarenheter utmejsla ett lämpligt förhållningssätt till 
varje häst och varje situation. Hur går denna urskiljning 
till? Enligt vilka skalor, likheter eller kanske metaforer av-
läser vi hästen, dess kommunikationsförmåga, dess poten-
tial och dess humör? 

Hästhanteringens praktik och teori har starka histo-
riska band. Ofta är dock inte medvetenheten särskilt stor 
om vilken roll historiskt och traditionellt framväxta idéer, 
teorier och praktiker spelar för hästhantering och ridning 
idag. Ett jämförande studium av historiska föreställningar 
och förhållningssätt är därför också en framkomlig väg för 
att öka förståelsen om varför vi »bara gör» på vissa sätt och 
inte på andra, och ofta upprätthåller tvärsäkra åsikter om 
det. Idag utvecklas nya verksamhetsfält och det lanseras 
nya kulturella överbyggnader kring hästen. Ett historiskt 
studium kan bidra till ökad medvetenhet och ett mer nyan-
serat och välgrundat närmandesätt till dagens, ibland kon-
kurrerande, förhållningssätt och ideal. Ingen praktik eller 
teori uppstår i ett vacuum och det är en viktig uppgift att öka 
förståelsen för den historiska kontext de skapas i.

Även om praktisk kunskap är »tyst» så är den absolut inte 
»stum». Den måste dock undersökas med andra metoder och 
förklaras med andra teorier och begrepp än den teoretiska 
kunskapen. Den kräver en annan verbalisering än den for-
maliserbara. Vi får istället ta hjälp av berättelser, metaforer 
och det individuella exemplet. Det tysta elementet av kun-
skap är partikulärt, moraliskt och i vissa avseenden högst 
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subjektivt. Resultaten blir inte exakta eller totalt allmän-
giltiga. Men det betyder inte att deras giltighet eller ange-
lägenhet är mindre. Det betyder inte heller att den prak-
tiska kunskapen inte kan beskrivas så pass systematiskt att 
den blir forskningsbar i en akademisk miljö. Vi måste helt  
enkelt tala om olika delar av kunskapen på olika vis. En 
sådan forskningsuppgift är angelägen för framtiden och den 
här antologin kan förhoppningsvis vara en utgångspunkt 
för kommande studier om interaktion mellan häst och  
människa.
 
antologins bidrag
Antologin består av 10 bidrag av olika längd och med olika 
upplägg. En del är baserade på personlig erfarenhet andra 
på ett mer traditionellt vetenskapligt arbete och ytterligare 
andra är intervjuer med spännande hästmänniskor. En del 
av skribenterna är delaktiga i flera av artiklarna för att de 
ville belysa olika aspekter av temat. Tillsammans tecknar 
bidragen en mångfacetterad bild av relationen mellan häst 
och människa.

Antologin inleds av Petra Andersson som i »Du säger  
ingenting – men du pratar hela tiden» tar sin egen relation 
till sin häst Fia som utgångspunkt i en personlig reflektion 
över vårt förhållande till hästen. Hon funderar över hur vi 
i relationen till hästen hela tiden riskerar att antropomor-
fisera den och hur vi både är väldigt nära och långt ifrån 
hästen. Hon avslutar med en rad frågor som hästforskning-
en förhoppningsvis kan närma sig i framtiden.

Därefter får vi följa med Ulla Ekström von Essen som i en 
längre artikel genomför en idéhistorisk exposé över väster-
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ländska föreställningar om hästen och om ridkonsten. Här 
får vi följa både hur den generella bilden av hästen utveck-
lats genom århundradena och hur den praktiska kunskapen 
formulerats i olika ridmanualer – ibland i enlighet med den 
generella bilden av djuret och ibland i kontrast till den. Ek-
ström von Essen går ända fram till vår tid där hästen har fått 
en ny funktion och tolkas på nya sätt.

Ekström von Essen avslutar med en diskussion om det 
samtida förhållningssättet till hästen, vilket är ett tema som 
Mari Zetterqvist fortsätter att syna i en forskningsöversikt 
om samspelet mellan ryttare och häst. Hon diskuterar bland 
annat hur man kan undersöka ryttarens sits, hur man kan 
matcha rätt häst med rätt ryttare och samspelet mellan häst 
och ryttare. Hon diskuterar också i korthet olika forsknings-
metoder och deras gränser.

Att ridning idag är en aktivitet som mest utövas av tjejer 
är ingen nyhet. Varför hästen har sådan attraktionskraft på 
unga tjejer är också något som många har haft behov att för-
klara. I sin andra artikel diskuterar Petra Andersson några 
olika teorier om varför tjejer rider och diskuterar behovet 
av att förklara hästintresset med den nedlåtande attityd till 
ridning som sport som ibland kommer till uttryck i media. 
Genom den senare tidens feministiska forskning visar An-
dersson hur en ny förståelse för hästtjejen håller på att växa 
fram.

I sin tredje och sista text diskuterar Andersson ryttarens 
kunskaper och relationen mellan dessa kunskaper och 
förmågan att verbalisera dem. Hon visar på vilket sätt rid-
ning är en kunskapssport och hur detta också medför att 
mängder av mer eller mindre välgrundade åsikter saluförs 
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inom hästområdet. Hon visar också att det inte bara är hos  
ryttaren som kunskapen finns utan i hög grad även hos  
hästen.

En helt annan samtida relation mellan häst och män-
niska som ännu inte är så vanlig, men som har framtiden 
för sig, återfinns i den hästunderstödda terapin. Efter ett 
besök på Passagen som driver hästunderstödd terapi i psy-
kiatrisk öppenvård diskuterar Jonna Bornemark och Ulla 
Ekström von Essen hur hästen kan hjälpa människan i olika 
läkningsprocesser. I deras samtal med Passagens grundare, 
Marica Ljungholm och Lena Stenvall, visar sig hästarnas 
funktion i terapin liksom terapeuternas kunskap vara av 
många olika slag. 

Den samtida västerländska relationen mellan häst och 
människa sätts i perspektiv av Ingvar Svanbergs text. Hans 
fältarbeten bland kazakiska flyktingar i Turkiet ger en för-
ståelse för den roll hästen spelar hos ryttarnomader i Cen-
tralasien. Svanberg diskuterar både hästens betydelse för 
det praktiska livet och deras betydelse för såväl en symbo-
lisk som geografisk orientering i världen. Betydelser som le-
ver kvar långt efter att de tidigare nomaderna blivit bofasta 
och sålt sin sista häst.

Att förflytta sig långa sträckor till häst är inte lika vanligt 
i Sverige idag som i Centralasien, men i ett konstnärligt pro-
jekt red konstnärerna Ann-Sofi Sidén och Annette Felleson 
från Stockholm till Skåne under hösten 2009. I en intervju 
med Annette Felleson som gjorts av Jonatan Habib Engqvist 
får vi ta del av deras erfarenheter av hur människa och häst 
tas emot i dagens Sverige när de kommer vandrande längs 
vägen. Vi får också reda på hur relationen till hästen om-
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vandlas av den gemensamma ansträngningen att förflytta 
sig tillsammans under så lång tid.

Ett helt annat sätt att med konstnärliga uttrycksmedel 
undersöka relationen till hästen formuleras i föreställning-
en »6 mimare – 6 levande hästar». Bornemark och Ekström 
von Essen har sett föreställningen och intervjuat mimaren 
Isabell Skarby Hay och hästdressören Suzanne Berdino. De 
slås av att det här är hästen som står i centrum och som 
mimarna på olika sätt försöker närma sig. Skillnader och 
likheter mellan häst och människa framträder när mimar-
na undersöker våra olika kroppsliga förhållningssätt till 
omvärlden.

Också i det avslutande bidraget är det de kroppsliga 
förhållandena mellan häst och människa som undersöks. 
Men denna gång är frågan, som Bornemark försöker svara 
på, på vilket sätt häst och ryttare blir en gemensam kropp 
i ekipaget samtidigt som de förblir två olika kroppar. Med 
hjälp av fenomenologiska analyser av kroppslighet menar 
Bornemark att det mest intressanta kroppsbegreppet inte 
formulerar vilken sorts kropp vi biologiskt är, utan vilken 
sorts kropp våra aktiviteter innebär att vi kan bli.

Kentauren är en kropp i vardande, en kropp som utveck-
las, förändras och förädlas. Det är en sanning som inte bara 
är giltig för en praktik utan även för den forskning som tar 
sig an denna praktik. Vår förhoppning är att denna antologi 
åtminstone förmår oss att sitta upp i sadeln. Att sitta stadigt 
blir en framtida utmaning.
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du säger ingenting – 
men du pratar hela tiden1

PETRA ANdERSSON

hur det är
Jag står i stallgången tillsammans med min häst. Jag gnug-
gar ganska hårdhänt hennes nacke med en liten gummi-
skrapa, hon vrider sig så att jag ska komma åt. När jag går 
vidare med skrapan för att få bort lera och smuts från resten 
av hästkroppen, vrider hon sig hit och dit i sina försök att få 
in sin nacke under gummiskrapan igen. 

Vid det här laget har jag haft Fia i drygt ett år. Under den 
tiden har hon gång på gång uttryckt sitt ogillande mot att 
bli borstad, och jag har gång på gång köpt nya, ännu mju-
kare borstar. De allt mjukare borstarna gjorde borstningen 
allt mindre effektiv, och Fia var dessutom fortsatt missnöjd. 
Tills jag en dag närmast av en slump råkade prova att borsta 
henne betydligt mer kraftfullt med den betydligt hårdare 
gummiskrapan. 

Sedan dess har vi det alltid mysigt ihop när jag borstar 
henne. 

Så fort Fia ser mig komma med gummiskrapan ser hon 
glad ut och ställer sig så att jag ska komma åt hennes nacke 
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och hals. Hon vänder sig så att jag ska komma åt, står så att 
den del av henne som jag gnuggar på är den del av henne 
som är närmast mig. Resten av hennes kropp svagt böjd i 
riktning från mig, men inte alls böjd från mig på det spän-
da sätt som hon vänder sig från mig när jag gör något hon 
ogillar och hon försöker hålla mig ifrån sig. Jag tror att det 
skulle vara ganska enkelt för de flesta med någon vana vid 
djur att se skillnaden om de såg oss, men jag saknar nästan 
helt ord för att beskriva den.

Med vilka ord, vilka beskrivningar, kan jag språkligt 
göra reda för skillnaden mellan den häst som på ett lugnt 
och njutningsfullt står böjd från mig, och den häst som vän-
der sig från mig på ett avvisande sätt? Vad gör min häst som 
gör att jag vet skillnaden, och hur skulle jag kunna språkligt 
förmedla det? 

Det jag kommer att tänka på är utstrålning, nästan som 
en doft eller en stämning i luften omkring henne, men jag 
är mycket osäker på om jag kan verbalt tydliggöra vad jag 
menar med det. Att det känns mysigt i hennes närhet i det 
första fallet och ganska otrivsamt i det andra, är inte mycket 
till beskrivning. En människa som är rädd för hästar eller 
ovan vid dem, skulle nog inte kunna förstå den skillnaden, 
eller riktigt känna den.

Öronspelet, förstås! Hästens öronspel säger mycket. Den 
lugna, glada böjda hästen låter öronen vippa rakt ut när 
gnuggandet är extra mysigt, riktar då och då öronen framåt 
för att ta en titt på omgivningen och vrider ibland öronen 
snett bakåt med uppmärksamheten riktad mot mig. Och ib-
land vänder hon hela sitt huvud mot mig, spetsade öron och 
glada ögon. Det känns som att hon bekräftar vår vänskap. 
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Jag väljer att tolka det så. Det känns som att hon vill bekräfta 
att vi är de bästa av vänner. I alla fall när jag kliar henne.

För det händer att vår vänskap kostar på. Det har långt 
ifrån alltid flutit lika lätt som nu.

hur det var
Jag mockar, Fia står på stallgången alldeles utanför boxen. 
Jag ser och hör henne hela tiden och hon ser mig om hon 
tittar åt mitt håll.

Fia spanar med spetsade öron på vad som händer i stallet. 
I en minut.

Fia skrynklar ihop sin mule, tuggar irriterat, det rycker 
i ansiktet och öronen. Jag känner igen uttrycket. Troligen 
ligger det en tappad tand i krubban om någon dag.

Fia tittar glatt på en tjej som kommer in i stallet. I tret-
tio sekunder. Det hinner gå en irriterad ryckning från Fias 
nacke genom hela rygglinjen och ner i bakbenen, som stam-
par irriterat, sedan tittar hon glatt på mig istället för på tje-
jen. Jag säger något till henne, hon smågnäggar.

— Vad söööt hon är, säger tjejen. 
— Klappa henne inte, säger jag, hon är inte pålitlig just nu!
— Hon som är så söt, säger tjejen.
Fia sparkar argt i väggen.
Tjejen passerar mycket försiktigt Fia, håller sig nära den 

andra väggen.
Fia spetsar öronen, tittar glatt på en av de andra hästar-

na. I fyrtiofem sekunder.
Jag går ut och tömmer skottkärran. När jag kommer 

in stampar Fia med frambenet åt mig och blåser upp sig. 
Jag blåser upp mig och stampar jag också. Fia stampar, jag 
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stampar, Fia stampar, jag stampar. Fia mjuknar, öronen 
åker fram, hon småpratar med mig. Jag passar på att rycka 
några för långa strån ur manen. Fia älskar allt som har att 
göra med att pyssla och plocka med hennes man och nacke, 
vrider sig så att jag ska komma åt. Jag rycker lite till.

Fia vänder sig åt mitt håll, hugger i luften mot mig och 
blåser upp sig. Jag blåser upp mig. Vi står så en stund. Jag 
är full i fnitter, men döljer det. Fia veknar, föltuggar och 
visar en undergiven gest, går undan när jag går mot henne. 
Jag går närmare henne, lutar mig mot hennes bål, klappar 
henne länge under magen, låter henne inte fösa ut mig ur sin 
kroppsintegritetszon. Hon lugnar sig. En stund.

Så där håller vi på.
Jag lägger mycket tid på henne, på att få henne att ac-

ceptera min hantering utan ilska. Jag viker inte undan, låter 
henne inte slippa mig. Vilar i de lugna stunderna – de är 
trots allt de längsta. Glömmer ganska snabbt surheterna – 
försöker verkligen ge mer positiv än negativ förstärkning.

Lilla häst. Hon växer. Ser ut att känna sig obekväm i sin 
kropp, irriterade rörelser och muskelspel, ett slags ryck-
ningar genom kroppen. Kamellik överlinje med en ny hög 
manke och en ny, ännu högre, bakdel. Lurvig av vinterpäls. 
Och så då tandömsningen. Det kliar nog i munnen.

Fia bråkar inte vid arbete. När hon får en uppgift är det 
som att hon slipper ifrån alla sina obehagliga kropps- och 
humörupplevelser och utför istället uppgiften riktigt fint för 
sin ringa ålder. Som om det är skönt att få använda huvudet.

Och hon bråkar inte bara med mig, och inte bara med 
människor. För någon vecka sedan kom hon in från hagen 
med ständigt nya småsår sedan de äldre stona i hagen hade 
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bitit henne. Säkert i uppfostrande syfte då hon bråkade med 
dem också. Jag har tittat på dem i hagen i smyg, för att för-
söka lära mig av stona hur jag ska göra. De har varit mer 
framgångsrika än jag. Fia bråkar inte med dem längre, men 
nog lever hon upp till det rykte som omgärdar de röda, unga 
stona.

Det där med röd arg tjej följer mig. Med viss förtjusning. 
I min familj och släkt anses de rödhåriga barnen omöjliga 
att uppfostra, konstant rasande hela uppväxten, stolt sällar 
jag mig till dem, med min häst i mitt sällskap.

Jag har rätt stor förståelse för Fias humörproblem. Så 
länge de utspelar sig när jag står på marken är jag inte rädd. 
Jag tror att jag kan lotsa henne och oss genom detta.

antropomorfism och förfrämligande
Under hela den här tiden var Fia den person av alla jag 
känner som jag ägnade mest tid och relationen mellan Fia 
och mig var utan konkurrens den relation jag ägnade mest 
tankemöda. Jag var så fokuserad på Fia under de dagliga 
timmarna i stallet att jag inte kunde sluta tänka på henne 
när jag kom hem.

Min häst är mycket kommunikativ och social. Alla hästar 
är inte lika sociala, precis som inte alla människor är lika 
sociala. Fia är mycket social, hon läser av och responderar 
på sin omgivning hela tiden. Och den omgivning hon räk-
nar som sin är ganska stor. Hon riktar uppmärksamhet åt 
alla håll med en ganska lång radie. Detta både underlättar 
och försvårar för mig i vår kontakt. Å ena sidan måste jag 
på något sätt konkurrera ut omgivningen för att lyckas få 
hennes uppmärksamhet när det är så mycket som pockar 
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på att få den, vilket kan vara svårt. Å andra sidan får jag 
väldigt mycket uppmärksamhet tillbaka från henne när jag 
väl lyckas. Och jag kan också kommunicera med henne på 
ganska många meters håll.

Hur går den till då, den där kommunikationen mellan 
människa och häst? 

Ibland tänker jag att det vore mycket enklare om hästar 
kunde prata. Men en god vän påpekade en gång att det inte 
är säkert att vi hade fått så vettiga svar från dem ändå. Och 
det ligger det nog något i. Jag är ganska övertygad om att 
Fia under den långa tid då jag använde allt mjukare bor-
star bara skulle ha sagt att hon avskyr att bli borstad om 
hon hade kunnat prata. (Och just det lyckades hon mer än 
väl förmedla ändå.) Att det faktiskt finns helt andra sorters 
borstar än de mjuka att köpa, visste väl inte hon. Och troli-
gen hade hon heller inte vetat på förhand att hon föredrog 
sådana.

Mitt sätt att försöka bidra till mina relationer med olika 
hästar handlar om att jag försöker utgå från att de menar 
något med det de gör, och sedan försöker jag tolka det. I sam-
band med att jag nu funderar närmare över det här, tänker 
jag på antropomorfism. För självklart antropomorfiserar 
jag, och självklart kan jag inte riktigt veta när jag gör det. 
För jag vet inte vilka kommunikativa och sociala kapacite-
ter en häst har, jag vet inte vad som egentligen händer med 
hästen i vår kommunikation. Hur hästens medvetande är 
beskaffat vet jag mycket lite om. Det jag har att utgå från 
är spridda kunskaper och erfarenheter av hästar, samt mig 
själv, erfarenheten av att vara jag. Det är klart att det är lätt 
hänt att det blir antropomorfism av det.
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När jag hör talas om antropomorfism är det oftast i var-
nande ordalag. Antropomorfism är förklaringen till att 
alla djur från skalbaggar till pingviner i barnprogram och 
naturfilmer beskrivs som levde de i trogna heterosexuella 
kärnfamiljer med ett antingen gemensamt eller könsstereo-
typt ansvar för de små barnen. Antropomorfism sägs vara 
det som gör att hundar har kläder på sig när de promenerar 
med sina ägare, kläder som de kanske skulle må bättre av att 
slippa, men som de bär därför att ägarna tror att hundarna 
fryser utifrån att ägarna själva fryser.

Mot antropomorfism ställs ibland mekanisering. Meka-
nisering skulle i sin tydligaste form betyda att vi betraktar 
hästen som en mekanisk automat, en apparat som respon-
derar på stimuli. Vi finner spår av mekanisering av djur i 
filosofihistorien, kanske tydligast hos Descartes och Kant. 

När jag tänker på den antropomorfism jag själv säkert 
gör mig skyldig till, föredrar jag ändå att ställa antropomor-
fism i relation till förfrämligande. Genom att utgå från att 
min häst är en varelse inte helt skild från en sådan som jag 
själv, hoppas jag undvika att förfrämliga henne. Genom att 
försöka förstå Fia som en person ganska lik mig själv, tror 
jag att förutsättningarna för att jag ska kunna förstå henne 
ökar och jag tror också att risken för att jag behandlar henne 
respektlöst minskar. Det minskar i sin tur risken för tappat 
förtroende.

Det där förtroendet som nog nästan alla som hanterat 
hästar genom historien vill att hästen ska visa dem – det gör 
stor skillnad för min attityd gentemot min häst om jag tän-
ker på förtroende som något som hon ska visa mig, eller om 
jag tänker på förtroendet som något som vi visar varandra. 
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Och jag tänker på förtroende som en del av vår relation, inte 
bara som en del av hästens lydighet.

Jag ser i det här sammanhanget antropomorfism som 
ett sätt att undvika att förfrämliga hästen. Att inte tänka på 
hästen som någon som ska lita på mig och göra som jag vill, 
bete sig så att jag vågar lita på den – utan att tänka på att 
hästen och jag ska lita på varandra, och utifrån det kunna 
utvecklas, göra saker.

En god vän som arbetar med hästar med problematiska 
erfarenheter av människor, sa till mig att hon kräver av sig 
själv att hon litar på hästarna. Att man bör kräva det av sig 
själv, eftersom man kräver av hästarna att de litar på oss. 
Det gjorde djupt intryck på mig. Eftersom Fia är en mycket 
ung häst, som man faktiskt inte kan lita på i alla situationer, 
har jag bestämt mig för att låta gränsen för min tillit till 
henne samtidigt vara gränsen för hur långt jag utmanar vår 
kapacitet, till exempel vid ridningen. Jag ber henne aldrig 
om något som jag inte litar på kommer att fungera, därför 
att göra det vore att kräva av henne att hon litar på mig, utan 
att ömsesidigheten finns där. Vår relation kan aldrig bli helt 
jämbördig, men den måste vara ömsesidig. Jag har makten, 
men det är en makt fylld av ansvar och det är samtidigt mak-
ten i en relation som jag vill ska vila på ömsesidigt förtro-
ende. Det är större risk att jag bryter det förtroendet än att 
Fia gör det, därför att jag är människan och hon är hästen.

Jag är övertygad om att om vi möter våra hästar som indi-
vider med egna känslor och stämningar och behov, istället 
för att möta dem i tanke att de är ganska simpla djur, växer 
de i relationen till oss. Jag menar att antropomorfisering 
snarare är oss till hjälp än till hinders där, kanske förutsatt 
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att vi tänker humant och välvilligt om människor. Förfräm-
ligande är närmast motsatsen till det.

Ibland hör man att antropomorfism är ett slags spegling. 
Kanske ser jag mig själv när jag tror att jag ser min häst?

Jag vet inte. Och jag vet heller inte hur den speglingen i 
så fall skiljer sig från hur jag ser andra människor. Varför 
skulle det vara så att jag blott och bart speglar mig själv i 
min häst, men i alla fall momentant ser andra människors 
egna egenskaper när jag försöker förstå dem?

Språket spelar naturligtvis en stor roll. Men att kunna 
prata ger också möjligheten att kunna ljuga och förtiga, och 
prat medför möjligheten att misstolka det andra säger, prat 
medför möjligheten att ord har olika laddning för den som 
pratar och för den som lyssnar. Språket är helt enkelt inget 
säkert skydd från att speglingen trumfar läsningen när det 
gäller kommunikation mellan människor. Och jag väljer att 
tolka det som att frånvaron av tal inte heller är det som gör 
att läsningen av hästen alltid måste vara spegling.

Jag tror att antropomorfismens viktigaste roll i min rela-
tion till min häst är just att den hindrar mig att förminska 
och förfrämliga henne. Anstränger vi oss att läsa hästens 
reaktioner och beteenden som vettiga, tror jag att risken att 
vi förringar deras mentala kapaciteter är ganska liten. Om 
vi antar att de kan ha nog så komplexa saker att förmedla, 
och när vi inte lyckas förstå dem antar att det beror på våra 
begränsningar, inte deras, bör vi kunna undgå att missa att 
respektera dem. Jag tror att risken för att vi ska tänka att 
deras behov är av helt annan och mindre väsentlig art än 
vår blir betydligt mindre.
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Jag tror att det inte bara är tillit till hästen jag bör kräva 
av mig själv eftersom jag kräver hästens tillit, utan att det-
samma gäller uppmärksamhet. Vi kräver av våra hästar att 
de visar oss sin fulla uppmärksamhet medan vi hanterar 
dem och rider dem, men vi måste också ge dem vår fulla 
uppmärksamhet för att verkligen kunna kommunicera med 
dem. Uppmärksamheten måste precis som tilliten vara  
ömsesidig för att kunna prägla en relation. Jag tror att antro-
pomorfism mycket väl kan vara oss till hjälp när det gäller 
att ge hästen vår uppmärksamhet, och jag är övertygad om 
att förfrämligande bara kan vara till hinders.

om att gå vidare
Vi kom helskinnade ur den där perioden, Fia och jag. Idag 
promenerar vi tillsammans. Hon läser mig som en öppen 
bok, hennes följsamhet visar det, tycker jag. Hon vill gär-
na gå riktigt nära mig, sätta sina hovar i mina fotavtryck, 
gärna lite för tidigt. Det fungerar inte, jag tappar balansen 
på skogsstigen då. Jag visar henne med så små medel att jag 
knappt ens själv vet vad hur jag gör, var jag vill ha henne 
placerad. Det här är ingen metod för hästhantering som jag 
har lärt mig, det här är vårt språk, Fias och mitt eget. Andra 
hästar gör på andra sätt i relation till mig, och jag gör på 
andra sätt i relation till dem. Hon går där nära mig men ändå 
med luft mellan oss så att jag slipper snubbla och trängas. 
När hon vill mig något snuddar hon med sitt huvud mot min 
arm. 

Jag kan inte riktigt förklara hur vi har tagit oss hit. Inte 
bättre än jag redan har förklarat det, och det känns som att 
den förklaringen bara täcker en liten, liten del.
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Min filosofiska vokabulär är mig till ingen nytta, den har 
inte utvecklats för att jag ska kunna tala om den här sor-
tens saker. Mitt vardagliga språk räcker inte heller till. Det 
blir lätt för mystifierande, i värsta fall nästan lite nyandligt. 
Trots att jag inte vill det, är det med ganska flummiga ut-
tryck jag tycker mig komma närmast det jag menar.

Mitt enda sätt att beskriva det här är att jag när min ung-
häst var som mest kaotisk gick in i vår relation på ett sätt 
som upplöste gränserna mellan våra individer. Jag tog på 
något vis in henne, och det kändes som att hon tog in mig. 
Samtidigt som jag naturligtvis inte på ett klart sätt kan för-
klara vad det skulle innebära att gränserna mellan indivi-
der löses upp, jag vet bara att det var så det kändes. Uttrycket 
beskriver en känsla mer än ett sakförhållande, det är jag 
ändå säker på. Jag tror att antropomorfisering var mig till 
hjälp. Jag måste tolka djurets signaler med hjälp av mina 
tänkesätt och mitt språk och jag är ju en människa. Djuret 
förser mig inte med begrepp för sina säkert delvis helt an-
norlunda upplevelser och intryck, och kanske hade jag ändå 
inte förstått de begreppen. 

För första gången har jag nu gjort ett försök att närma mig 
ett något mer systematiskt sätt att skriva om den väldigt spe-
ciella relationen mellan människa och häst. Jag valde att 
börja i den relation som just nu är en av de mest närvarande 
i mitt liv, på många sätt. Under skrivandets gång har jag fått 
en mängd nya idéer. Jag skulle vilja skriva om hästarnas 
roll i våra – ryttarnas – liv under en längre tidsperiod, om 
hur relationerna till hästarna har format våra personer, om 
hur ridningen har lärt oss så mycket om oss själva, om vår 
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rädsla och om vårt mod. Och jag skulle vilja i samtal med 
andra få reda på hur allmängiltiga och hur personliga mina 
tankar och erfarenheter av några decenniers relationer till 
hästarna är.

Bland de saker jag helst av allt skulle vilja göra, är att 
gå vidare med att undersöka hur ett språk som gör det möj-
ligt att beskriva och analysera den här sortens relationer 
skulle kunna vara beskaffat. Hur diskuterar vi oss fram till 
en ömsesidig förståelse av varandras relationer till olika 
hästar? Vad är specifikt för de olika relationerna, och vad 
är generellt? Vilka nya begrepp behöver vi? Hur ser våra 
relationer till hästarna ut jämfört med andra kulturer där 
hästumgänget spelar roll?

Jag tror att den undersökningen bara kan ske genom att 
vi fortsätter att umgås med hästar, och genom att vi tar oss 
den tid och det utrymme som krävs för att skriva och sam-
tala om det umgänget.
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idéer om interaktion  
mellan människa och häst 
En föränderlig historia

ULLA EKSTRÖM von ESSEN

Sedan åtminstone 5000 år tillbaka i tiden har människor 
ägnat sig åt att tämja hästar och använda dem för olika än-
damål. Hästhantering och ridkonst är praktiker som bygger 
på tradition och tillägnad erfarenhet. Men deras utveckling 
avspeglar också den tid och det sammanhang som de ut-
övas i. Som idéhistoriker är jag intresserad av hur praktiker 
mellan människa och häst, och idéer om dem, kan förstås 
i relation till det omgivande samhället. Från 1600-talet, då 
en mer systematiserad ridkonst etablerades, till idag har det 
skett mycket omfattande samhällsförändringar. Den feo-
dala ordningens upplösning, revolutionerna, medborgar-
staten, industrialiseringen, demokratiseringen, den ökade 
fritidskonsumtionen, genomslaget för ekologiskt tänkande, 
och den allt tilltagande individualiseringen, är olika exem-
pel på strukturella förändringar som påverkat människans 
relation till hästen och utvecklandet av teorier och tänkesätt 
om den.

Det har förmodligen alltid funnits vad vi kan kalla en 



idéer om interaktion mellan människa och häst

41

god hästkultur där människan odlat en känslighet för och 
kärlek till hästen. Likaväl har det alltid funnits andra för-
hållningssätt där den reducerats till ett naturens redskap, 
fritt att förfoga över för människan. I ett mer övergripande 
västeuropeiskt historiskt perspektiv har den gängse inställ-
ningen till hästen fram till slutet av 1900-talet varit att den är 
en lägre stående varelse vars uppgift är att tjäna människan. 
Man har utgått från att människan med sitt förnuft ska – och 
har rätten att – styra, exploatera och förfina de naturliga 
krafter som hästen representerar. Det betyder dock inte att 
det inte har utvecklats förhållningssätt som byggt på omsorg 
och vänskap till hästen. Det gäller i synnerhet desom arbetat 
nära hästar och utvecklat praktisk kunskap om dem, såsom 
flera av de hästpraktiker vi kommer att möta i denna artikel. 

Jag kommer att göra nedslag i några västeuropeiska 
teoretiska texter kring ridkonst och hästar från antiken till 
idag. Mina frågor handlar om hur idéer kring interaktion 
mellan människa och häst har formulerats i olika tidspe-
rioder och sammanhang. Vilka ridideal har funnits och hur 
har de motiverats? Hur har hästen beskrivits? Vilka egen-
skaper har den tillskrivits? Hur har hanteringen, bemötan-
det och utbildningen av hästen formulerats? Vilka likheter, 
skillnader och motsättningar framstår som fruktbara att 
undersöka om man jämför med idag, och hur kan föränd-
ringarna i så fall förklaras? Urvalet av texter är grundat på 
vad som funnits i svensk eller engelsk översättning och vad 
jag funnit relevant för att illustrera de förändringar jag velat 
fokusera på.1 
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antiken
Under den grekiska antiken fanns föreställningen om en 
grundläggande likhet mellan människan och naturen, då 
man ansåg dem skapade ur samma element. Det innebar 
dock vanligen inte att man betraktade djuren som individer 
eller att deras känslor ansågs värda någon hänsyn.2 Cirka 
360 f. Kr. formulerades den äldsta skrift i ridkonst som vi 
har tillgång till idag, nämligen den grekiske fältherren  
Xenofons (f. ca 425 f. Kr) ridlära, Peri Hippikes.3 Xenofon var 
en bildad person – filosof, historiker och lärjunge till So-
krates.4 Samtidigt var han en erkänt skicklig hästmänniska. 
Han har uppmärksammats för sin kloka, stoiska och huma-
na attityd och sägs ha översatt Sokrates plikt- och dygdlära, 
samt dialogiska förhållningssätt till relationen med hästen: 5 

Man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod. Att lära 
sig det och vänja sig vid det är viktigast av allt för den som 
umgås med hästar. Ty vreden är blind och åstadkommer 
ofta sådant som man får ångra.6

Men han föreskrev ändå ganska hårda tag för att forma det 
beteende som önskades: 

Först och främst måste man ha skaffat sig minst två bett. 
Det ena ska vara slätt och ha rätt stora trissor. Det andra 
ska ha tunga trissor med mindre diameter, men taggval-
sarna ska vara skarpa för att hästen när han fattar bettet 
ska släppa det ifrån sig i rädsla för taggigheten och sedan 
när han får det släta bettet istället, bli så belåten med att det 
är slätt att han även med det släta bettet gör vad han tränats 
till med det skarpa. Om han emellertid inte respekterar det 
därför att det är så slätt och ideligen stöder på det, sätter vi 
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stora trissor på det släta bettet; av dem tvingas hästen att 
öppna munnen och släppa bettet ifrån sig.7 

Idealet var alltså inte att hästen skulle tugga på bettet och 
en jämn kontakt med tygeln, utan man red på lång tygel, 
hästens skulle ha öppen mun och »släppa bettet ifrån sig». 
Tygelkontakt förekom endast vid förhållning och vändning. 
Troligen blev hästarna ganska illa tilltygade i munnen och 
en antik hästmålare, Apelles, ska ha haft enorma svårig-
heter med att återge det blodiga skummet kring munnen 
på en häst. Han sägs ha lyckats först när han i förtvivlan 
kastade sin med färg indränkta svamp på tavlan.8 Man an-
vände vanligen munkorg på hingstarna (man red enbart på 
hingstar) för att de bet människor och andra hästar. 

Xenofon betonar att det är med belöningar man får häs-
ten till lydnad. Belöningarna kan vara att plågan upphör, 
eller att hästen får gå hem till stallet och maten. Man ska 
aldrig tvinga:

[…] det som hästen utför under tvång, det har han inte för-
stått och det blir heller inte vackert. Det är som om man 
skulle driva på en dansare med piska eller spik. […] Om 
man vid vanlig ritt driver honom tills han badar i svett, men 
däremot genast sitter av och betslar av när han rest sig vack-
ert (i levad eller pesad, min anm.), då kan man vara säker 
på att han sätter igång med att resa sig av egen fri vilja.9

Det har i ridlitteraturen skapats en kanon som ständigt upp-
repar hur »vänlig och inkännande» Xenofons hästhållning 
är, men en läsning av hans text ger inte, enligt min mening, 
så mycket stöd för det. Inte heller för att han, som också ofta 
påstås, uppvisar ett intresse för hästens personlighet och 
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känslor. Det tycks mer handla om en insikt i att om hästen 
slipper ett obehag vid den exakt rätta tidpunkten så kan man 
lätt få den att upprepa det beteende som gav ett slut på pinan. 
Detta ska människan göra med ett balanserat sinnelag. 

Ett hundratal år efter Xenofon slog en av antikens filo-
sofiska giganter, Aristoteles (300-talet f.öre Kr.), fast att den 
stora skillnaden mellan människor och djur handlade om 
förnuftet. Endast människan ägde förnuft. Kristendomen 
skulle senare göra en symbolisk åtskillnad mellan å ena 
sidan människan, med en skärva av Gud inom sig, och å 
andra sidan naturen, som människan i egenskap av Guds 
like var satt att förvalta. Denna förvaltartanke utvecklades 
inom kristendomen på olika sätt. En tolkning blev att det 
var fritt fram för människan att exploatera vad hon ville 
i naturen, en annan tolkningstradition menade att förval-
tarskapet var förenat med ett omfattande ansvar. Detta 
har lett till utvecklandet av olika attityder till vilken sorts 
ansvar människan har i relation till djur och natur. Själva 
grundtanken om människans förnuftighet och överhöghet i 
skapelsen har emellertid inte ifrågasatts i det västerländska 
tänkandet förrän under de två senaste århundradena.

medeltid och renässans
I den gamla feodalkultur som präglade Europa från tidig 
medeltid fram till 1700-talet var hästen den krigande över-
klassens attribut. Adelns riddare hade resurser att hålla 
hästar och ingick i de arméer som härjade i ett Europa som 
mest liknade en mosaik av konkurrerande småstater. Hos 
den krigande aristokratin representerade hästen makt, styr-
ka, stil och rikedom. Det var här man hade råd med något 
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så kostsamt som att hålla hästar, utbilda dem och utveckla 
kunskapstraditioner kring dem. Inom aristokratin fanns 
också de kulturellt förankrade incitament som behövdes. Att 
kunna rida, fäktas, kriga och föra sig till häst var en själv-
klar del i utbildningen för varje ung adelsman. 

Medeltidens riddare i tunga rustningar av metall behöv-
de kraftiga och starka hästar och de måste ha varit mycket 
orörliga när de väl kom upp på hästen. Ridkonsten var kan-
ske inte så sofistikerad. På torneringar red man rakt fram 
i hög fart hållandes en lång och tung lans med målet att 
störta den mötande ryttaren ur sadeln. Under renässansen 
(1350–1500-talen) förändrades ridstilen. Nu kom ridkonsten 
att förfinas och utvecklas i en mer systematisk form, till det 
vi idag kallar klassisk ridkonst. Denna utveckling tog sin 
början i Italien, där idén om huomo universale, universal-
människan tog form. Universalmänniskoidealet föreskrev 
en utbildning i artes liberales – de fria konsterna (musik, 
aritmetik, geometri, astronomi, grammatik, dialektik och 
retorik). Dessa skulle kompletteras med en fysisk kultive-
ring av människan. En huomo universale var lärd, men 
också en skicklig fäktare, gymnast och inte minst ryttare. 
Att behärska ridkonst fick nu ett högt egenvärde som bild-
nings- och statusmarkör. 

Renässansen präglas av återupptäckten av de antika 
tänkarna. En av dem var Xenofon. Ett visst inflytande från 
honom kan anas hos den napolitanske adelsman som ofta 
nämns som den klassiska ridkonstens »fader» – Frederico 
Grisone.10 Han grundade en ridakademi i Neapel 1532 som 
då betraktades som Europas främsta. En förklaring till Gri-
sones ryktbarhet och inflytande är att han skrev en ridlära 
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som via den nya boktryckarkonsten blev vida spridd.11 Rid-
konsten hade med denna börjat få en mer systematiserad 
teoretisk överbyggnad och »Den Napolitanska Ridkonsten» 
blev ett begrepp. 

Renässansens fokus på individen var en grogrund för en 
hård extrovertism som Grisone på många sätt representerar. 
En duglig man skulle utmärka sig individuellt genom att ha 
virtu, vilket uppfattades som en (manligt definierad) duglig-
het som byggde på vilja, styrka, mod och förmåga att göra sig 
gällande. Hästen var för Grisone en lägre stående varelse, 
ett stycke natur som skulle förfinas av människan via hen-
nes förnuft och skicklighet. Den var i grunden lat och elak 
och skulle behandlas hårt. Hans syn på hästen var att den 
var ett slags mekanism som med de rätta medlen skulle fås 
att utföra de uppgifter och rörelser som eftersträvades. En-
ligt honom var det genom travarbetet, med sin symmetriska 
benrörelse, som man bäst byggde upp en hästs muskulatur 
och balans.12 Grisone konstruerade en mängd olika bett 
som med sin mekaniska verkan, och ibland mycket vassa 
utformning, skulle få hästen att reagera »rätt». Röstkom-
mandon tycks han också ha betraktat på samma mekaniska 
sätt. Han har till och med notsatt hur de ska utsägas i sin 
ridlära.13 Grisone hade teorier liknande Xenofons om sits 
och hjälper, men delade inte dennes tålmodiga inställning 
till hästen om den skulle göra motstånd. Då förespråkade 
han grymma metoder såsom taggiga bett, att sporrhugga 
hårt, tvinga med piskor eller binda fast en levande igelkott 
under svansen.

Grisones inställning visar på den ena polen i en spänning 
i synen på hästen som kanske är lika gammal som häst-
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hållningen själv. Nämligen å ena sidan idén att hästen av 
naturen är en amoralisk eller ond varelse som måste brytas 
ned först, för att sedan fås att lyda människan och »byggas 
upp» igen. I den andra polen finns uppfattningen att hästen 
av naturen är god och inställd på samarbete, att den kan 
bli en arbetspartner som gärna vill göra sitt bästa. För att 
vinna detta förtroende måste människan behandla hästen 
med respekt, lugn, oändligt tålamod och bestämd vänlig-
het. Olika varianter av detta spänningsförhållande möter 
en genom hela ridkonstens idéhistoria. 

Under 1500-talet försköts alltså ridkonsten från att vara 
en tung krigsteknik i rustningar på starka stabila hästar till 
en mer utvecklad konst där man visade upp temperaments-
fulla och känsliga djur. De tidiga italienska teoretikerna i 
ridkonst kallades cavallerizzi. En sådan cavallerizzi var 
Giambattista Pignatelli (ca 1525–1600) som byggde vidare på 
sin lärare Grisones metoder. Pignatelli publicerade aldrig 
något om sina idéer om ridkonst, men han ska bland annat 
ha lagt stor vikt vid det gymnastiska och lösgörande värdet 
av ridning på volter och åttor.14 

Nu hade kungligheter ute i Europa börjat se det som ett 
nödvändigt och modernt attribut att ha en cavallerizzi från 
någon av de italienska akademierna för att lära upp blivande 
monarker enligt ridkonstens alla regler. Pignatellis elever 
Salomon de la Broue (ca 1530–1610) och Antoine de Pluvinel 
(1552–1620) fick arbete vid hovet i Frankrike och startade 
ridakademier där. Hit förflyttades centrum för den fortsatta 
utvecklingen av ridkonsten. Salomon de la Broue publice-
rade den första franska ridmanualen 1602 under titeln La 
Cavalerice Françoise. En del källor menar att de la Broue 
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förespråkade hårda metoder och var mycket inspirerad av 
Grisone, andra hävdar att han i sina texter liksom Pluvi-
nel förespråkade vänlighet i relation till hästarna. Han var 
också angelägen om att hästarna skulle vara lätta i munnen 
och red in sina hästar på enkla tränsbett, istället för stång. 
Han betonade vikten av en stadig kontakt med hästens mun 
och en vertikal huvudposition.15 

Pluvinel grundade sin ridakademi i Paris 1594. Här förfi-
nades nu de rörelser ur den höga skolan som utvecklats på 
slagfältet till en konst som visades upp i nya arkitektoniskt 
avancerade ridhus och på tidens ryttarspel och carouseler – 
ett slags riduppvisningar på mycket avancerad nivå där man 
gärna klädde ut både hästar och ryttare till exempelvis an-
tikens gudar.16 Barockens välutbildade häst var ett prålande 
uppvisnings-, och skrytobjekt, knappast en stridshäst. Vem 
utbildar en häst i en massa år i den högre skolan för att den 
ska dö i ett slag? Nej, detta var ridning som konst, underhåll-
ning och statusmarkör. 

Pluvinel var ridlärare till Ludvig XIII, och hans mest 
kända ridlära är utformad som en spirituell och hövlig dia-
log mellan honom och den då 16-årige kungen.17 Pluvinel 
representerar den klassiska humanism som pekar fram 
emot upplysningen.18 Ledmotiv för honom var vetenskaplig-
het, tålamod, mildhet och bienséance – ett under barocken 
viktigt begrepp som innefattade återhållsamhet, förnuft, 
balans och icke-våld.19 Han gick explicit tillbaka till Xeno-
fon och inspirerades av dennes tilltro till hästens interak-
tionsförmåga. Människans moraliska överlägsenhet skulle 
bevisas genom den grace som bara den häst kan uppvisa 
som uppskattar samarbetet med människan. Det är först 
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med Pluvinel man kan tala om en reell återkoppling till Xe-
nofons »gentling attitude» och ett brott med traditionen av 
»bending and breaking the horse», hävdar Nelson.20 Det var 
Pluvinel som introducerade skolorna på flera spår. Det sägs 
också ofta att han är pelarernas upphovsman, men pelarer 
användes redan under antiken.21 Kanske var det snarare 
hans läsning av Xenofon som fick honom att använda dem. 

Pluvinels empatiska inställning till hästen låg därmed 
långt ifrån den mekanistiska syn på djuren som snart skulle 
komma att bli tongivande. Den mycket inflytelserike lands-
mannen och filosofen René Descartes (1596–1650) menade 
att djur – till skillnad från människor – inte kunde tänka 
och heller knappast hade känslor utan var ett slags levande, 
men själlösa, automater. Hans anhängare, cartesianerna, 
kunde hävda att en slagen, ylande och slingrande hund inte 
alls led, utan att detta fenomen var att jämföra med en orgel 
som lät om man tryckte på tangenterna. Descartes’ utbredda 
lära utgjorde därmed den bästa tänkbara rationaliseringen 
för det sätt på vilket djuren vid den här tiden inte sällan 
behandlades. Ett alternativt synsätt som erkände att djuren 
kunde lida, och faktiskt gjorde det, skulle ju istället ha ska-
pat utrymme för mänsklig skuld, och funderingar över mo-
tiven hos en Gud som tillät att djuren utsattes för oförtjänt 
elände i så stor skala som faktiskt skedde.22

Vi kan konstatera att så länge hästen bidrog till ägarens 
nytta eller självaktning kunde den vid denna tid kanske ha 
ett någorlunda drägligt liv, men många mindre värdefulla 
hästar utnyttjades säkert till sin yttersta gräns, för att när de 
var utslitna dödas för värdet av sin hud. Jag citerar ett sorg-
ligt vittnesbörd från en engelsk predikant från 1600-talet:
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Hur många gånger har jag inte sett dem dignande under 
sina bördor, på darrande ben och med såriga ryggar söka 
sig till vägkanter och ängar för att nappa åt sig lite gräs. 
Många gånger har jag hört och beklagat dem där de stönat 
under orimliga bördor och piskats vidare av obarmhärtiga 
pådrivare tills de slutligen genom detta grymma missbruk, 
blivit förstörda och slängts i ett dike där hundar fått gnaga 
på dem.23

Man ska dock komma ihåg att 1600-talet var en tid då inte 
heller särskilt många människor ägde de rättigheter till sina 
liv och kroppar som betraktas som självklara idag. Slaveri, 
livegenskap och fruktansvärda kroppsbestraffningar var 
fram till slutet av 1700-talet sällan ifrågasatta. 

1700-talet 
Det skedde en allmän humanisering under upplysningens 
1700-tal. Slaveri, prygling och dödsstraff började ifrågasät-
tas, vilket också avspeglas i synen på djuren. Medlidande, 
godhet och barmhärtighet blev – åtminstone i vissa sam-
manhang – nya honnörsord.24 Denna förändring märks i 
den kompilation av texter härrörande från William Caven-
dish, »hertigen av Newcastle» (1592–1676) som den franske 
veterinären och hästkännaren Claude Bourgelat (1712–1779) 
publicerade 1744 under titeln Nouveaux Newcastle.25 

Bourgelat, var i likhet med hertigen av Newcastle en 
tidstypisk universalmänniska och föreståndare för Lyons 
akademi för ridkonst där unga adelsmän fortfarande fost-
rades i fäktning och ridkonst jämte matematik och musik 
för att kunna föra sig i aristokratins miljöer. Bourgelat var 
en upplysningsman, vän med Voltaire och medförfattare till 
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den stora Encyclopedin, där all mänsklig kunskap nu skulle 
sammanställas. Hans ambition att sammanställa de spridda 
skrifterna av »den store hertigen» var alltså ett led i den all-
männa upplysningstradition i vilken han ingick. 

Liksom sin svenska översättare Pehr Wargentin, var 
Bourgelat en representant för de framåtblickande aktörer 
inom adeln som via de nyetablerade akademierna nu ville 
vetenskapliggöra och teoretisera erfarenhetsgrundade 
praktiker som traditionellt varit knutna till adeln, så som 
krigskonst eller ridkonst.26 Bourgelat ville i Encyklopedins 
anda föra fram ridkonsten som en vetenskap, byggd på uni-
versella regler som skulle formuleras och spridas, så att 
alla kunde utöva dem och därmed snabbare och effektivare 
lyckas med sin ridkonst. Den för upplysningen så typiska 
nyttotanken är tydlig; hur skulle man kunna sprida ridkon-
sten till flera och bygga vidare på dess fullkomning om man 
inte hade teorier och regler?

Jag vet att en falsk grundmening nu för tiden styrer deras 
omdömen som tilvälla sig namn af Kännare. Jag vet att de 
inbilla sig det utöfwingen allena kan leda til fullkomlighet. 
[…] Men som Rid-konsten är en vetenskap, och all veten-
skap måste hafwa sina grundregler, emedan sanning ej 
stöder sig på et blindt tycke; så blifwer theorie alltid nöd-
vändig. Hvad kan man göra sig för hopp om en menniska, 
som icke ledes af annat än en lång öfning, som ej annat kan 
vara än oviss? Han förmår hwarken framge skäl till det han 
gör eller uplysa mitt begrep, och göra mig delaktig av det 
han tror sig veta. Under hvad sken skal jag då anse honom 
för min Mästare?27
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Det fanns alltså en medvetenhet om spänningen mellan 
praktisk och teoretisk kunskap hos upplysningstänkare 
som Bourgelat. Man tänkte sig att den praktiska kunskapen 
– »konsten» – behövde sin teori, dels för att enklare kunna 
spridas till många, men också för att bevisa dess värde. Men 
det fanns också en för tiden typisk och överdriven tro på att 
det skulle gå att formulera regler, principer och manualer 
för den avancerade praktik som god hästhantering och rid-
ning utgör. 

Nya Newcastle genomsyras av en pragmatisk men också 
välvillig inställning till hästen. »Tolamod» är det som krävs 
vid utbildning av hästar: »[K]om ihog at du skulle hafva 
mindre förnuft än kreaturet, som du vil lära, om du ville, 
at det strax på en gång skal lyda».28 Det finns ett starkt och 
närmast mekanistiskt fokus på ryttaren. När hans sits och 
hjälper är enligt reglerna kommer hästen att reagera »rätt». 
Hästen framställs här som ett instrument som ska »hielpas», 
men också »agas».29 Lår och sits ska hållas stilla, lårens 
flatsida ska ligga mot hästen och låren får inte klämma. 
Målet med ridningen är att få hästen på bakdelen, samlad 
och »sluten». Den förnämligaste förmågan en ryttare har är 
»empfintligheten» i handen. Det är viktigt med en känslig 
och »qvick» hand, men det finns inget särskilt mått på det 
som krävs »ty empfintligheten i hästars munnar är ävfen så 
olika som den är i olika folks händer».30 Handen måste vara 
»stadig, lindrig och lätt» beroende på omständigheterna.31 
När det gäller handens kunskap formuleras den mindre 
mekanistiskt och mer i termer av att förstå när den ska vara 
stadig, lindrig eller lätt. Rösten däremot, är ett »narraktigt» 
hjälpmedel. Kuskar och stalldrängar visslar och pratar men 
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inte beridaren. Rösten väcker bara »förundran» hos hästen 
och »medförer ingen empfintlighet».32 

Hästar kan lätt förstöras, enligt hertigen. Om en okun-
nig tillåts göra övningar med hästen kan effekten »blifva 
så skadelig, at hon ej allenast gör hästen ledsen, utan ock 
uttröttar och skämmer honom för all sin tid».33 Att en häst 
sätter sig emot »förorsakas oftast af Ryttarens okunnighet». 
Fler orsaker kan dock finnas: hästens »okunnighet, hans 
elaka vilja och hans oförmögenhet».34 Ryttaren måste utgå 
ifrån att hästen »icke kan veta vad man vill hafva ut av ho-
nom». Först ska man ta reda på om hästen är förmögen. Är 
han frisk? Orkar han, är han smidig nog? Sedan måste man 
använda tålamod, och om han fortsätter att sätta sig emot 
vara sträng. Ryttaren behöver alltså ha förmågan att förstå 
varför hästen sätter sig emot. Är det hans egenskaper och 
kynne eller hans »skapnad»? Fyra egenskaper gör en häst 
»felaktig och elak»: »nemligen svaghet, tyngd, brist på mod 
och änteligen lättja». Fyra andra egenskaper gör en fullkom-
lig häst: »styrka, lätthet, hurtigt mod och lätt begreb». Hos 
många individer blandas dessa egenskaper och det orsakar 
»åtskilliga olika naturer hos hästar».35 Här finner vi alltså 
en uttalad medvetenhet om att varje häst är unik och måste 
behandlas individuellt. 

Råden kring hur man löser problem är ofta väldigt lika 
dagens. Det handlar om att få hästen trygg, mycket upprep-
ning och att övningarna är genomtänkta och avslutas när 
hästen känner att den lyckats. Mild »aga» måste brukas, men 
bara när vänlighet och tydlighet prövats först utan framgång 
och man kunnat utesluta att felet inte beror på att hästen är 
skadad eller för svag för uppgiften. Aga gör nämligen allt 
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som oftast hästen »undersam och tvehogsne». Här beskrivs 
hästarna utifrån tidens humoralpatologiska lära där dys-
funktioner har med obalans i kroppsvätskorna att göra. Är 
hästen »melancholisk eller flegmatisk» så mister han både 
mod och styrka av att agas. En sådan häst behöver korta och 
enkla övningar som upprepas ofta. Är han »coleriskt hetsig 
och qvick av sig, så blifwer han förtvivlad» av aga.36 

Enligt hertigen har hästen omdöme. Istället för att aga bör 
»en Ryttare snarare söka arbeta på hans begreb, än på hans 
kropp: ty hästen har inbilningsgåfva, minne och omdöme: 
arbeta på dessa tre egenskaper, är alltid säkraste medlet att 
lyckas.»37 »Agan» ses alltså som en given del i hanteringen av 
hästar även om den omgärdas av restriktioner som motive-
ras med såväl nyttoargument (hästen lär sig långsammare) 
som moraliska argument (hästen blir förtvivlad). Vid den 
här tiden var »aga» ett självklart och icke-problematiserat 
grepp vid all form av uppfostran. Husbonden hade sedan 
medeltiden laglig rätt att aga dem han hade ansvar för i hus-
hållet. Denna rättighet tolkades inte sällan som en samhäl-
lelig skyldighet att aga bort oarter och aga in tukt och förma-
ning i sin hustru, sina barn, sitt tjänstefolk och sina djur.38 

Det omdöme hos ryttaren som Nya Newcastle försö-
ker forma kan sammanfattas i: »vik aldrig från den stora 
hufvud-satsen, at man måste hålla medelvägen emellan 
en alt för blödig lämpa och alt för sträng aga; rätta hästens 
övning efter den styrka man finner honom havfa och hvad 
han, genom flitig och ständig undervisning, bör lära, efter 
des minne; bruka ock hot, aga, eller smek, alt eftersom han 
tol och är modig til.39 Det är alltså hela tiden fråga om en 
bedömningskonst som ska göras, men hur eller på vilka 
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grunder som besluten ska fattas om huruvida man ska låta 
hästen vila eller gå hårdare fram med den, är hertigen få-
ordig om. Den praktiska kunskapen är undflyende till sin 
karaktär och svår att manualisera mer konkret.

Fram till och med 1700-talet var rididealet att hästen 
skulle arbeta med en mycket lätt framdel, en hög grad av 
samling och mycket styrka och stabilitet i bakdelen. Den 
skulle bokstavligt talat sätta under sig bakdelen och vara 
så muskulärt uppbyggd att den klarade att stå i levad eller 
hoppa från stillastående. Andra hälften av Nya Newcastle 
handlar om hur man lär hästen de olika sprången i högre 
skolan; terre-a-terre, courbette, mezair, balotade, croupade 
och capriole. Endast få hästar är av naturen fallna för detta, 
enligt hertigen. Dessa »sangviniska» hästar måste under-
visas med ett stort tålamod då deras »böjelse dertil kommer 
af luft och qvickhet, och all qvickhet är gemenligen fientlig 
av tvång och aga.»40 

»Akta dig väl för att utmatta din häst: man måste aldrig 
på en gång låta honom arbeta mera, an halfparten af det han 
förmår.»41 Detta välkända uttalande sägs ursprungligen ha 
kommit från Pluvinel, som vinnlade sig om att hästen skulle 
ha en positiv syn på arbetet, och samma motto upprepas av 
både hertigen av Newcastle och dennes elev Francois Robi-
chon de la Gueriniere (1688–1751) som blir den siste store 
utläsaren av den gamla klassiska skolan som alltså utmärks 
av ett rörelseideal som syftar mer uppåt än framåt. Gueri-
niere gav 1733 ut sitt klassiska verk École de Cavalerie.42 Bo-
ken blev tidigt ansedd som en av de grundligaste i ridkonst, 
och Gueriniere själv betraktades som den störste ryttaren 
sedan Pluvinels tid. Han var Ludvig den XV:s beridare och 
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hovstallmästare och förestod från 1730 fram till sin död 1751 
den kungliga manegen i Tuilerierna, som grundats av Plu-
vinel. 

Gueriniere såg det som sin uppgift att förmedla de grund-
satser som formulerats av de la Broue och hertigen av New-
castle – »den bäste ryttaren på sin tid».43 Även Gueriniere 
framhöll att teori och praktik hörde intimt samman. En 
riktig teori som styr en praktik fulländar naturen:

…utom theorien blir verkställigheten alltid osäker […] 
praktiken i en konst vari kroppen har så stor andel, måste 
vara oskiljaktig från theorien, emedan denna lärer oss  
känna hästens natur, anlag, krafter, hvarigenom man ut-
vecklar hans förmögenheter och sirlighet, hvilka lågo lik-
som begrafna i hans stelnade lemmar.44 

En ryttares främsta egenskaper är enligt Gueriniere att 
»älska hästen, vara stark, vig och oförfärad, samt hafva 
mycket tålamod». Han betonar att den styrka han efterfrågar 
inte handlar om förmågan att med kraft kväsa och skrämma 
hästen »hvaraf somlige ryttare bröstar sig» och »gör hästen 
förtviflad och håller honom beständigt i fruktan», utan en 
med vighet och snabbhet förenad kraft som skapar »otvung-
enhet, jemnvikt och en skön hållning».45

Det finns en spänning i hur hästen beskrivs av såväl her-
tigen av Newcastle som de la Gueriniere. I vissa passager 
framställs hästen som ett instrument som beter sig rätt om 
ryttaren gör rätt. Detta gäller i synnerhet resonemangen om 
den rätta sitsen. I andra sammanhang, som främst hand-
lar om hästens utbildning, framträder hästen som person 
i högre grad. Hästars olika personligheter och hur de ska 
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bemötas behandlas omsorgsfullt. Gueriniere talar om hur 
ryttaren måste lära känna »hästens natur». »Brist på efter-
givenhet» hos hästar har yttre eller inre orsaker. Yttre fel 
är svagheter i rygg och muskulatur, antingen sådana som 
går att förändra eller är ohjälpliga. Inre fel som »verka på 
hästens lynne äro; fruktan, slapphet, lättja, otålighet, arghet 
och ilska, hvartill man äfven kan lägga elaka vanor».46 »Räd-
da» hästar kan aldrig fås till något annat än en »matt och 
senfärdig lydnad och agar man sådana hästar för mycket 
blifva de alldeles förskrämda». »Slappa» hästar är försagda 
och modstulna och kan aldrig fås till en »dristig och rask 
lydnad». »Lättja återfinns hos dumma hästar», men vissa av 
dem kan »uppväckas». »Otålighet» är en för hög känslighet, 
otåliga hästar är svåra att få till en regelmässig gång och de 
är obekväma. »Arga» hästar blir hämndlystna av straff och 
måste behandlas mer varsamt. Om de dessutom är modiga 
och man behandlar dem rätt kan man nämligen få ut mycket 
ur dem. La Gueriniere skiljer de »arga» hästarna från de 
»ilskna», som »spara sina krafter blott av elakhet och göra 
allt med motvilja».47 De elaka vanorna har ofta med fel inrid-
ning att göra och är mycket svåra att arbeta bort, säger han. 
»Lömska» hästar är de som fått för mycket aga och lärt sig att 
»bita, slå och hata menniskan». Mycket av motsträvig heten 
hos hästar är alltså människans fel: »[M]ången ryttares 
okunnighet och elaka lynne danar flere lömske hästar än 
naturen».48 

Gueriniere saknar de speciella yrkesmän, »cavalcadours 
de Bardelle», som förr hanterade de unga hästarna när de 
togs från lösdrift till att lära sig umgås med människan. 
Det var personer med stort tålamod som lärde hästarna  



Ulla Ekström von Essen

58

att bli lydiga och känna tillit till människan. »Härmade  
man ännu desse gamla hästälskares kloka förfarande, så 
skulle man se ett mindre antal halta, förderfvade, mot-
spänstiga och lömska hästar.»49 Många pressar sina hästar 
för snabbt och hårt, »ofta äro de i grund förstörda [i senor 
och nerfver] just då man tror sig hafva mycket väl inridit 
dem».50 Enligt Gueriniere ska hästar inte ridas in förrän de 
är sex–sju år, för att de inte ska fördärvas för alltid i ryggar 
och hasleder. 

Känselorganen är det nödvändigaste sinnet att arbeta på 
vid inridning, man måste upparbeta en känslighet för hjäl-
perna hos hästen. Om inte hästen responderar är det aga i 
det rätta ögonblicket som gäller, så att hästen uppfattar hjäl-
perna som en varning om straff och att »han straffas om han 
ej rättar sig därefter».51 Straffen är absolut nödvändiga in-
slag i dresseringen, men hästen får aldrig straffas »av nyck 
eller i vredesmod, utan alltid med kall blod». Gueriniere är 
heller ingen vän av de skarpa stångbetten som »istället för 
att göra hästen lydig, [bringar] honom i förtviflan»: 

Om betslet av sig sjelf hade den underbara egenskapen att 
göra hästen lydig och sätta god mun på honom, så kunde 
både ryttare och häst komma färdige ur sporrmakarens 
verkstad. […] det mer kommer an på en god hand än stång-
en.52

Signifikativt för den ridning som Gueriniere förespråkar är 
idén att »handen alltid kommer först». Det är genom tygeln 
man talar om vad man vill. Huvudet och bogarna på hästen 
kommer först, därför ska också tygelhjälpen komma först, 
säger han. Det är en stor konst att ha en »lätt, len och sta-
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dig hand». Att hålla handen »styfvare än man bör» är det 
»största fel man någonsin kan hafva till häst».53 Gueriniere 
är ingen vän av hjälptyglar såsom språngremmen (ett slags 
fast martingal) som »borde förbjudas», eller den kapsontygel 
som man fäste i sadeln för att hålla nacken ställd i sidled. 
Han tyckte heller inte om piggen, ett spetsigt verktyg som 
användes för att sticka hästen i korset för att få den att sparka 
bakut.54 

Till skillnad från hertigen av Newcastle anser däremot 
Gueriniere att träning med pelarer är bra, den kan till och 
med »uppelda» hästar som av naturen är slöa. Här lär man 
hästarna spansk skritt, flytta bakdelen och piaff. »[G]e dem 
smek och de få komma loss» är metoden så fort hästen gör 
rätt. När väl hästen lärt sig piaffera ska den kunna stå där 
och göra det tills den får kommando att sluta.55 

Det arbete som bedrevs vid ridakademierna när man ut-
bildade hästar och ryttare i dessa mycket avancerade prak-
tiker krävde långsiktighet, tålamod och stora ekonomiska 
resurser. Det var en verksamhet som endast kunde upprätt-
hållas av en synnerligen privilegierad klass. Den franska 
revolutionen 1789 markerar på många sätt ett brott när det 
gäller ridkonstens praktik. Den överklass som upprätthållit 
renässansens och barockens ridideal förlorade mycket av 
sin makt och sina privilegier. Den klassiska ridkonstens in-
stitutioner, ridakademierna, slutade att fungera. Arvet efter 
Gueriniere skulle dock leva kvar i liten skala och då främst 
vid den Spanska Ridskolan i Wien som formellt grundats 
1729, men hade varit en ridakademi sedan 1500-talet.56 
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1800-talet
Under 1800-talet etablerades ett nytt ridideal. Det fanns star-
ka strukturella faktorer bakom den utvecklingen. Krigets 
praktik ändrades avsevärt med nya vapen och sätt att kriga. 
I Napoleonkrigens spår etablerades de stora medborgarsta-
terna där yrkesarméerna kom att ersättas av stora medbor-
gararméer med särskilda kavallerier. Förebilden var det 
väldrillade preussiska kavalleriet som under kung Fredrik 
II på 1700-talet till en början varit mycket framgångsrikt. 
Det handlade således om att hästkunnande skulle spridas 
till mängder av rekryter som nu ofta sattes att rida, utbilda 
och sköta remonterna (de hästar som skulle utbildas). Detta 
ställde krav på en ny ridning, men också på en ny sorts bruks-
häst för armén. En medveten hästavel för armén hade inletts 
i Preussen redan under 1700-talet med trakehnerhästen. 

Interaktionen mellan häst och människa fick ett annat 
fokus. Om ridläran tidigare hade byggt på interaktionen 
mellan en skicklig beridare, hans högutbildade uppvis-
ningshäst och den speciella och unika relationen dem emel-
lan, handlade det under 1800-talet om att få det att fungera 
med storskalighet och utbytbara hästar och kavallerister. 
Rekryter skulle snabbt läras att rida och det författades sär-
skilda ridinstruktioner där varje moment från hur klädseln 
skulle vara till hur man sitter upp beskrevs utförligt. Re-
monter skulle effektivt skolas till starka och säkra armé-
hästar genom periodiskt indelade utbildningar där ingen 
individuell hänsyn togs. Hästen blev mindre en person och 
mer ett material. 

Nu skedde också ett skifte i synen på hästens ideala ar-
betsform och dess utbildning. En ny krigsidé var att skva-
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dronen skulle anfalla i carriere, och det gick ju inte med 
mycket samlade hästar som med höga benrörelser dansade 
och hoppade på stället. Här krävdes istället snabba indivi-
der med rörelsen riktad framåt. Man värdesatte hästar som 
kunde hålla reda på sina ben i bruten terräng, kunde taxera 
själva och hoppa rationellt över hinder utan hjälp av rytta-
ren. Kavallerihästen byggde upp en helt annan muskulatur 
än barockens uppvisningshäst som kanske aldrig i vuxen 
ålder ens hade rört sig på annat underlag än manegens ut-
jämnade sand. Snabbhet och djärvhet i fält blev nya mili-
tära dygder, men då krävdes förstås att kavalleristen kunde 
kontrollera sin häst. Så var inte alltid fallet och det finns 
berättelser om hela skvadroner i fullt sken, som blev en lätt 
måltavla för fienden. 

1888 i Samtal om kavalleri och ridkonst beklagar den 
preussiske arméofficeren prins Kraft af Hohenlohe-Ingel-
fingen (1827–1892) att man ser hästar skena i fält och rekry-
ter som inte kan rida dem. Felet är idén att rekryterna själva 
ska utbilda sina hästar, menar han. Rekryter ska läras rida 
genom att longeras på en väl inriden fälthäst, dock ej en häst 
utbildad i höga skolan då den skulle börja göra »allehanda 
konststycken» när ryttaren sitter fel. »Den viktigaste för-
delen härvidlag är […] att en sådan rekryt sedermera icke 
kommer att onödigt klämma och plåga sin häst emedan 
han från första början av sin ridning fått den rätta känslan 
af huru hästen skall röra sig för att rigtigt utföra hvad af 
honom begäres».57 Det krävs minst två års daglig träning 
under ridlärares överinseende att få en så pass bra stadig 
och lugn sits att man kan få rida mer avancerade övningar 
såsom skolorna och byten.
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Hohenlohe skiljer alltså på skolhäst och fälthäst. En 
skolhäst är utbildad i den höga skolan och dessa finns nu, 
enligt honom, egentligen endast kvar vid Spanska ridskolan 
i Wien. 

Skolhästen går så att säga på bakbenen. Tyngdpunkten som 
hos hvarje häst i naturligt tillstånd är förlagd till fram delen 
är deremot på skolhästen genom konst öfverflyttad till 
bakdelen. Liksom hvilande på hasarne samt med väl krökt 
hals, upplyftad nacke och höga rörelser med frambenen får 
skolhästen icke sträcka ut sig utan måste tagande möjligast 
minsta mark trafva eler galoppera nästan på stället och 
detta allt blott med lätt stöd på handen. 58

Detta är »ridkonstens triumf» men inte bra i fält. Så utbilda-
des fortfarande hästarna i Fredrik den stores kavalleri 1741, 
skriver Hohenlohe, men nuförtiden behövs en annan häst. 

Ett nytt utseendeideal etableras också under 1800-talet. 
Hohenlohe beklagar hur »fula och oanvändbara» barockens 
hästar var: »När man ser afbildningar af förra århundradets 
hästar med deras stora tunga bakdel, tjocka huvud och hals, 
breda ganascher och jemförelsevis svaga framdel, måste 
man undra över att sådana djur kunde brukas til ridning».59 
Men 1600-talets hästmåleri var knappast naturalistiskt. 
Avbildningarna var starkt idealiserade och skulle så vara, 
med kraftigt ansatta halsar och övermusklade bakdelar, 
trådsmala ben och pyttehuvuden med skumfradgande halv-
öppna munnar. 

Hohenlohe förklarar förändringarna i rid- och utseen-
deideal med hänvisning till krigets förändrade former. 
Först behövdes hästar med starka bakdelar för att utföra de 
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konster som utvecklats sedan medeltiden för att undvika 
fiendens pilar och senare kulor genom levader, piruetter 
och »allehanda från medeltidens riddartid sig härledande 
konststycken, hvilka först genom eldvapnens förbättring 
förlorade sitt värde.»60 Nu ska den höga skolan endast läras 
ut till de mest begåvade vid särskilda centralridskolor, för 
den får inte dö ut, menar han. Men den är inget för rekryter-
na i skvadronen. De ska istället lära sig att »tumla» sin häst i 
det fria. Det innebär att rida enskilt och i alla gångarter och 
riktningar.61 Ridhusridning däremot är förkastligt, det leder 
bara till ett »onyttigt klämmande och plågande af hästarne» 
och odlar inte de praktiska ryttare som behövs i fält.62 Nu 
var man av kostnadsskäl tvungen att lära remonterna i »af-
delning», och det var egentligen inte så bra. De blev hetsiga 
och odygdiga och lärde varandra ovanor och olater. Hohen-
lohe upprepar att under Fredrik den stores tid var allt bättre 
– då utbildades varje remont för sig av en skicklig ryttare. 

Hohenlohe är också starkt emot de årliga riduppvisning-
arna eftersom de uppmuntrar officerarna att lära rekryter 
och remonter för svåra saker. »[H]ästarna skola, dresserade 
likt hundar men utan att vara genomarbetade, utföra de rö-
relser, som ridinstruktionen föreskriver men huru utföra de 
dem? Slarfvigt, utan att bära sig och utan att taga bakdelen 
med sig. Följderna af allt detta blifva att hästarna gå bakom 
handen, få nedbrutna och förstörda senor och sönderslitna 
munnar samt blifva motspänstiga och istadiga på många-
handa sätt och vis.»63 

Grundtanken i ridningen och dressyren är nu att »[f ]
ramåt skola hästarne gå. All förhållning i början af dressy-
ren är origtig och skadlig».64 »Framåt», är den röda tråd som 
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måste genomgå hela dressyren. Allt ska läras in på raka spår 
och i raskt tempo först. Hohenlohe är emot alla hjälptyglar 
och alla försök att tvinga den unga hästen till krökande av 
halsen. All ridning går ut på att få bakdelen under men från 
en fri hals, »den bästa hjälptygeln är och förblir den stadige, 
rätt verkande skänkeln».65

Även om rididealet nu hade förändrats menar också 
Hohen lohe att ryttaren måste ta ett stort ansvar för den 
makt han har över hästen och att hårda tag endast skapar 
osäkerhet: 

Den som icke ha sjelfkritik – och den kan man icke tillegna 
sig annat än genom mycken öfning och eftertanke – straf-
far genast hästen för hvarje felaktighet, således äfven för 
de fel, hvartill ryttaren sjelf är orsaken, och detta är han i 
de allra flesta fall. Härigenom gör han hästen misstrogen 
och osäker om hvad han skall och vad han icke skall göra, 
hvarigenom han blott blir alltmer motspänstig och istadig.66

Han berättar om sin egen ridlärare, som alltid hade »en knif 
i fickan och då någon blef upphetsad och dervid förgick sig 
emot hästen, räckte han honom knifven med orden: ›stick 
ned hästen, det är bättre än att plåga honom ›. Detta verkade 
alltid lugnande.»67 

Sitsen skulle fortfarande vara upprätt. Men i slutet av 
1800-talet utvecklades caprilli-sitsen, efter den italienske 
kaptenen och kavalleriinstruktören Frederico Caprilli 
(1868–1907). Hästen skulle enligt denne vara som en förläng-
ning av människan och det skulle uppnås genom att hon 
störde hästen så lite som möjligt. Därför skulle hon ha kor-
tare stigläder och stå upp lätt framåtböjd i dessa när hästen 
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tog sig fram i terrängen och över hinder. Caprillis idéer om 
den lätta sitsen var revolutionerande. Tidigare hade man 
vid hoppning suttit med långa läder och lutat sig bakåt med 
sträckta tyglar utifrån föreställningen att man då sparade 
hästarnas framben. Men detta hindrade hästarna från att 
hoppa med rundad rygg. Caprilli utvecklade sin teknik 
utifrån studier av löshoppande hästar. Hans idéer hånades 
först under namn av »apsitsen» och de var så radikala att 
han avskedades från sin kavalleritjänst. Senare fick han 
komma tillbaka då hans metoder visade sig vara framgångs-
rika. Under det tidiga 1900-talet dominerades sedan inter-
nationell hopptävlan av italienska kavallerister och den sits 
som Caprilli själv visade upp vid olympiaden 1906.

1900-talet
Om ridkonsten vid kavallerierna »förflackades» under 
1800-talet – såsom vissa menade – kvarstod alltså den klas-
siska dressyrens principer och metoder vid den Spanska 
Ridskolan i Wien.68 Enligt Alois Podhajsky (1898–1973), 
olympisk mästare i dressyr och föreståndare för ridskolan 
1939–1965, var det Guerinieres teorier och idéer som »oför-
falskade» levde vidare där under 1800-talet, förmedlade av 
överberidarna Max Ritter von Weyrother, Louise Seeger och 
Freiherr von Oyenhausen.69 I von Holbeins Direktiv (1898) 
för beridarna i Wien talade denne mycket om hur man trä-
nar hästen till jämvikt och liksidighet. Det handlade om att 
aldrig förstöra hästens bjudning, arbeta med rakriktning 
och balans, inte överböja, inte tjata övningar och inte gå 
fram för fort i utbildningen. Det han kallar Campagnerid-
ning – ridandet med hästen samlad i alla naturliga gån-
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garter, vändningar och volter i fullständig jämvikt – är en 
förutsättning för ridning i den högre skolan. »Först då allt 
detta är uppnått får man övergå till konsten, d.v.s. den högre 
skolan, då man kan tänka sig natur utan konst men aldrig 
konst utan natur».70

 Podhajskys ridlära genomsyras av en praktisk klokhet 
och omsorg om hästen, där det hela tiden betonas att det 
är ryttaren som, genom sin känslighet för olika individer 
och skolningen av sitt omdöme, har ansvaret för att en god 
interaktion ska uppstå. Ridkonsten är bildande för män-
niskan, eftersom »[d]ess grundsatser samtidigt [kan] tjäna 
som riktlinjer för livet i övrigt». Man kan alltså utveckla sin 
vishet, sitt omdöme och sin dygdighet genom samvaron med 
hästen. Hästen är en fostrare som »lär människan självbe-
härskning, konsekvens och förmågan att sätta sig in i en an-
nan varelses sätt att tänka och känna». Podhajsky talar om 
att även ryttaren ska vara en »god fostrare», väl bevandrad i 
språket mellan »det ledande (ryttaren) och utförande (häs-
ten) väsendet».71 Detta »språk» handlar om hjälper och straff. 
Hjälperna fungerar på hästens sinnen – synen, hörseln och 
känseln. Av dessa är de två senare viktigast. Hur man kom-
municerar med rösten, den mjuka lugna eller hårda stäm-
man, spelar stor roll. Allra viktigast är känseln – en väl upp-
övad känslighet för tyglar och skänkel. 

Podhajsky gör dessutom en viktigt tillägg som jag inte 
sett så omsorgsfullt beskrivet tidigare: »Jag skulle gärna vil-
ja bifoga ännu ett medel till dessa båda, belöningen, och till 
och med ge det rangen före straffet.»72 Belöningen erbjuder 
en stor skala av möjligheter, då »en belönad häst är ivrig att 
åter göra rätt». Han beskriver noggrant vilket slags reflek-
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terande tänkande som bör omge belöningen. Det handlar 
om att ge den vid exakt rätt tillfälle och om att anpassa dess 
form efter vilken individ man arbetar med och var i arbetet 
man är. »Speciellt sensibla och ömma varelser är tillfred-
ställda bara genom en smekning, medan andra, mer mate-
rialistiska individer föredrar gunster i form av socker eller 
andra godsaker framför ömhet. Av sätten att använda straff 
och belöning kan man även sluta sig till ryttarens själsliga 
läggning och karaktär.»73 

Människan bör således reflektera noggrant över sin egen 
karaktär – och sitt humör – när hon utdelar såväl straff som 
belöningar. Podhajsky talar om en »tänkande ryttare» som 
tillsammans med sin moral och sitt praktiska kunnande 
tränger sig in i ridkonstens teori. Han uppmanar ryttaren 
att begrunda ordet »hjälper»:

Ryttaren ska hjälpa hästen att förstå honom. Det betyder 
att hästen aldrig får bli rädd för hjälperna och att ryttaren 
måste uppbringa tillräckligt med tålamod tills hästen för-
står honom riktigt Han måste exakt känna till hjälpernas 
art och verkan och använda dem konsekvent utan att visa 
sitt ev. dåliga humör. Att konsekvent kunna följa dessa for-
dringar hör till de dygder en bra och framgångsrik ryttare 
måste besitta.74

Hästen beskrivs som ett djur vars hela livsvärld påverkar 
den. Alltså kan en hur skicklig ryttare som helst misslyckas 
med sin häst om den far illa i sin övriga tillvaro. »Rå eller 
oförnuftig behandling i stallet kan göra en häst ovillig vid 
utbildningen […]. Det är oerhört viktigt för ryttaren att han 
iakttar hästens förhållanden i stallet och gentemot skötaren 
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om han vill fordra ett perfekt resultat av hästen».75 Pod hajsky 
utgår alltså ifrån att hästen mår bäst i en värld där den 
finner sammanhang och mening. Ju mindre motsägelse-
fullheter det finns i dess tillvaro – dess bättre. Därför ska 
också varje fysisk kamp med hästen undvikas – så att hästen 
aldrig »förleds att komma underfund med sin styrka och an-
vända den mot människan».76

avhästning och återhästning
I början av 1900-talet hade hästen fortfarande en stor roll i 
samhället. Den användes i skogs- och jordbruk samt i trans-
porter och i armén. Toppsiffran vad gäller antalet hästar i 
Sverige uppnåddes 1920 med 720000 hästar, till del en effekt 
av den stegrade internationella efterfrågan på hästmaterial 
som det första världskriget förde med sig.77 Från 1930-talet 
började avhästningen i och med att traktorn kom att ersätta 
hästarna, och rationaliseringarna av jordbruket tog fart. 
Fram emot 1950-talet var hästens roll i lant- och skogsbru-
ket så gott som överspelad. Armén avhästades och motori-
serades också snabbt.78 Många utmönstrade kavallerihästar 
hamnade på de ridskolor som började växa fram vid samma 
tid. Under 1970-talet nåddes den lägsta nivån för antalet häs-
tar i Sverige, färre än 60000. Att jämföra med i dag då det 
finns uppemot 400000 hästar.79 

Under 1970-talet inträdde en avgörande förändring i häst-
hållningen. Nyttohästarna minskade och fritidshästarna 
ökade. Det avspeglar den ökade fritidskonsumtionen över-
lag. Idag återfinns de flesta hästar i en upplevelseekonomi 
– på ridskolor, i trav- och galoppträningsstall, i kommer-
siella turistverksamheter eller som privatägda sport- eller 
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mullehästar. I samband med dessa förändringar kan man 
se att hästarbetet också kodats om i relation till genus. Idag 
kopplas arbete med hästar till kvinnor och kvinnlighet, 
man kan säga att det är feminint genuskodat. Men i det äldre 
samhället där hästen var ett nyttodjur var arbetet med den 
klart maskulint genuskodat. Kvinnor skötte kor och höns, 
men hästen tillhörde den manliga sfären och var husbon-
dens ansvar och stolthet. Liksom under barocken då uppvis-
ninghästarna alltid var hingstar som reds av män av börd, 
var hästen även i det gamla bondesamhället en maskulint 
kodad stil- och statusmarkör. Den visades upp välryktad 
under kyrkfärder och stadsresor.80 Idag domineras istället 
verksamhet och konsumtion vid ridskolor samt fritidshäst-
ägandet av kvinnor. 

Huruvida och i så fall på vilka sätt den nya genuskod-
ningen av arbetet med hästen hänger samman med det 
skifte i attityd till interaktion med hästar som markeras av 
genomslaget för »natural horsemanship» (NH) mot slutet av 
1900-talet finns det ännu ingen forskning om. Det torde li-
kaväl kunna ses som en effekt av ett ökat miljömedvetande 
och en tilltagande uppmärksamhet på naturen och djurens 
rätt som präglar samma tid. De ideal kring interaktion med 
hästen som kommer till uttryck under begreppet NH kan 
sägas avspegla fler tendenser i det avslutande 1900-talet: 
en längtan efter ursprunglighet och ett slags sökande efter 
autenticitet och »det naturliga». Filosofin bakom NH är att 
människan ska »härma» djurets språk, och bli en flockle-
dare som beter sig på hästars vis. Därmed kan hon utöva 
ett ledarskap som »naturligt» accepteras av hästen. Med sitt 
förnuft analyserar alltså människan hästens sociala språk, 
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gör sig till uttolkare av det och praktiserar det i relation till 
djuret. Idéer och tekniker från NH har fått ett genomslag 
i många hästsammanhang och bidragit till ökad kunskap 
och säkerhet. Men dess utövare har också fått kritik för en 
övertro på metodik och ett alltför starkt fokus på hästens 
underkastelse. 

1990-talet markerar ett genomslag för djuretiskt tän-
kande. Dess frontfigur, utilitaristen Peter Singer gick i det 
uppmärksammade verket Animal liberation, tillbaka på 
Jeremy Benthams (1748–1832) resonemang om att djur kan 
känna lidande.81 Singer menar att mänskligheten ägnar sig 
åt en »speciesism» som inte går att rättfärdiga. Om vi tiller-
känner djuren förmåga till lidande – hur kan vi då tillåta 
att de lider på grund av de levnadsomständigheter som vi 
placerar dem i, med argumentet att de tillhör en annan art? 
Singer hävdar att alla varelser som kan känna lidande ska 
ges samma omsorg. Denna etiska diskussion löper in i vår 
egen samtid och har bland annat lett till nya lagar och direk-
tiv för hästhållning som bygger på idén att hästens naturliga 
behov och beteenden måste tillfredsställas åtminstone till 
en viss grad. 

Ett mått på västerlandets ackumulerade rikedom är det 
faktum att allt fler har möjlighet att införskaffa en häst. Men 
hästköpet balanseras inte alltid av tillräckliga kunskaper 
om hästhållning, varför många hästar idag far illa, inte på 
grund av medveten underlåtenhet utan av okunskap. Under 
1990-talet kom en diskussion om att mycket praktisk och teo-
retisk kunskap kring häst som förr funnits i de kollektiva 
hästmiljöerna under en stallmästare, riskerade att gå för-
lorad. Och det innebär stora risker då hästhållning kräver 
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mycket kunskap för att hästen inte ska misskötas eller bli en 
fara för omgivningen. I Sverige skedde nu en akademisering 
av häst- och ridkunnande via etablerandet av hippologut-
bildningarna som ett sätt att bevara, fördjupa och förnya 
kunskaperna, och samtidigt ge dem ökad legitimitet. 

Under 1990-talet väcktes också ett intresse för gamla rid-
traditioner under namn som akademisk ridning, barock-
ridning och westernridning. Diskussioner och konflikter 
om vilken sorts ridning och rörelseideal som ska kallas de 
»klassiska» och vilka som är bäst för hästen uppstod. Är det 
den moderna dressyrridningen, med sina rötter i kaval-
leriridningen eller är det den skola som framförallt de la 
Gueriniere har kommit att bli en ikon för? Eller är det wes-
ternhästens ekonomiska och avslappnade rörelseideal som 
är det bästa för hästen? Inte sällan kan man utläsa kraftiga 
meningsskiljaktigheter mellan olika »skolor», med starka 
företrädare för de olika inriktningarna. Min egen läsning av 
olika äldre texter ger vid handen att de olika rörelseidealen 
till trots är det ändå mycket som är gemensamt. Ryttaren ska 
ha en lodrät sits och hästen ska arbeta genom hela kroppen, 
vara balanserad, kunna bära sig, sätta bakdelen under sig 
och arbeta med ryggen. Den ska vara avspänd, lösgjord och 
harmonisk. 

Bent Branderup, känd företrädare för akademisk rid-
konst idag, menar att den största skillnaden mellan den 
ridning han förespråkar och dagens tävlingsdressyr är just 
att i den senare ska hästen »skjuta mer än den bär». Enligt 
Branderup balanserar då inte hästen sig själv utan »bärs av 
ryttarhanden som av ett femte ben».82 Han anser också att fö-
reställningen om »schvung» så som den bedöms och poäng-
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sätts i tävlingsdressyren (som en kraft som skjuter mot han-
den) snarare skapar en spänning i hästen som han beskriver 
som »den största hästdödaren, eftersom spänningen skadar 
muskler senor och leder».83 Dagens infekterade debatt om 
roll-kür eller »rund och låg» är ytterligare ett exempel på de 
starka känslor som är i svang kring de olika rididealen och 
ideologierna.

Synen på hjälperna skiljer sig också åt. Inom akademisk 
ridkonst är indirekta tygeltag påbjudna , i andra skolor är de 
inte tillåtna. Men det kanske har mindre att göra med att det 
ena är »bättre» än det andra, utan avspeglar traditioner som 
uppstått på grund av behovet av enhandsfattning eller inte. 
Hästar har ju faktiskt både fantasi och omdöme – de lär sig 
att bli känsliga och lydiga för de signaler som ges till dem 
om de är konsekventa och den rätta responsen belönas. Lik-
som människor har de kapacitet för att lära sig olika språk. 
Kanske är det därmed mindre intressant att ägna möda åt 
att diskutera vilket signalsystem av hjälper som är det rätta 
och mer intressant att analysera på vilka sätt en ryttare kan 
utveckla en känslig, mjuk, medveten, konsekvent och ögon-
blickskvick hjälpgivning i samverkan med den individuella 
hästen. 

2000-talet 
Den tilltagande individualiseringen i vår egen tid har lett 
till att allt f ler ytor för självprojicering uppstår. Hästen 
har blivit en sådan yta. Hästen och interaktionen med den 
blir en utsträckning av det individuella projektet. Samtida 
boktitlar som; Rida i harmoni, Den inre ryttaren, Att förstå 
hästar, Dansa med hästar, Hitta magin och Ridning och 
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rädsla, vittnar om föreställningen att en individuell upple-
velse tillsammans med hästen ska generera lycka, harmoni, 
tillfredsställelse och självförverkligande. 

Hästen är på många sätt en idealisk yta för människans 
projektioner och en katalysator för känslor. Därför är det 
inte förvånande att den plockas upp i coachingkulturen. 
Coachboken Den inre ryttaren – tänk rätt och rid bättre 
fokuserar på just det faktum att ridningen för nutidsmän-
niskan blivit ett projekt bland andra individuella projekt 
som man ska »lyckas» med.84 Den kan då också generera 
känslan av ett personligt misslyckande. Författaren ställer 
en viktig fråga: »Hur kan ridkvaliteten bli så viktig för oss 
att den orsakar ångest, ilska, nedstämdhet och att vi tvivlar 
på oss själva? I ett samhälle där vi blir värderade utifrån vad 
vi presterar blir varje handling lätt ett sätt att definiera sitt 
egenvärde».85

Ett ledmotiv i boken är att i det coachande ledarskapet 
med hästen »hålls känslorna i schack». Idealet tycks vara 
att »känna» mindre genom att »tänka rätt». »Ryttare som är 
naturliga auktoriteter är ofta inte så känsliga och de som 
naturligt är känsliga är inte vanligtvis auktoriteter», skriver 
Löfgren. Här befinner vi oss långt ifrån Podhajskys »tänkan-
de ryttare» som just använder känslan och inlevelsen till 
att förbättra interaktionen med hästen. Löfgren tycks mena 
att känslan spelar oss olika spratt och ska förläggas någon 
annanstans medan ryttaren utvecklar olika tanketekniker 
för att förhålla sig lugn på hästen. 

Men är det inte istället just en reflekterad och uppövad 
känsla som behövs i ridningen? En naturlig auktoritet i 
hästsammanhang har ofta en väl utvecklad känslighet, för 
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att avläsa olika situationer och hästar och skapa kreativa 
lösningar på problem. Det är inte en blödig, sentimental el-
ler överkänslig person som mest är intresserad av sig själv, 
utan en person som använder sin känslighet för att tolka 
och förstå andra. Därför är det intressant att i denna artikel 
ha kunnat visa att just i de sammanhang genom historien 
där den praktiska kunskapen om hästen har utvecklats till 
mästarnivåer, går denna kunskap så gott som alltid hand i 
hand med en omsorgande och respektfull syn på hästen där 
känslan spelar en avgörande roll. 

*

Sammanfattningsvis kan man se att det fram till 1970-talet 
har varit de militära behoven som i hög grad styrt ridkon-
stens utveckling och förändringar i Europa. Rididealen har 
förändrats i relation till hur krigskonsten och den militära 
organisationen har ändrat form. Förändringarna mellan 
17- och 1800-talet hade en paradigmatisk karaktär, även om 
flera grundidéer kring hur hästen ska arbeta var desamma. 
Under det sena 1900-talet har det skett en explosion av – inte 
sällan stridande – teorier, traditioner och ideologier kring 
hur ridning och hästhantering ska gå till. Alla de olika sko-
lorna förespråkar dock, de utseendemässiga skillnaderna 
till trots, samma grundläggande ideal: En avspänd, själv-
bärande, balanserad häst som arbetar med ryggen och vill 
samverka med människan. 

Hästen är inte längre den typ av tjänare till människan 
som genom århundradena i tusental legat döda och döende 
på de europeiska slagfälten, utspridda i leran mellan stu-
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pade och sårade soldater. Idag tjänar istället hästen som 
elitidrottare, ridskolekung, mulleälskling, barockhäst eller 
sporthäst. Inte minst har den i det senkapitalistiska tjäns-
tesamhället fått ett flertal nya funktioner där den fungerar 
som katalysator och metafor för det mänskliga känslo- och 
symbollivet i olika sammanhang, såsom i hästunderstödd 
terapi eller ledarcoachning. Idéer och kunskaper om hästen 
vävs samman med psykiatriska diskurser eller manage-
mentkulturens specifika språkkultur. De kulturella över-
byggnaderna kring hästen utvecklas och förmeras i snabb 
takt. Men hästen är och förblir densamma – tålmodig, förso-
nande och helt omedveten om alla de föreställningar, idéer 
och motsättningar den är upphov till.
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Hur fungerar samspelet  
mellan ryttare och häst?
En forskningsöversikt 

MARi  ZETTERqviST BLOKHUiS

Att rida på ett djur som väger ca 500 kg är en fantastisk 
upplevelse. Du uppfattar varje rörelse i hästens muskler 
och det känns som om din minsta tanke påverkar hästen. 
Häst och ryttare blir »ett» och det behövs bara en lätt kram-
ning i tygeln eller en anspänning i någon av dina muskler 
för att hästen ska reagera. Hästen uppfattar varje nyans i 
din sinnes stämning och koncentration. Det är förmodligen 
dessa stunder som gör att människor i alla åldrar fascine-
ras av att rida och handskas med hästar. När samspelet inte 
fungerar upplever du istället att hästen inte reagerar på dina 
signaler. Hur du än försöker så får du ingen kontakt och det 
blir inget riktigt samspel.

Resultatet i ridning påverkas av att ryttare och häst har 
en bra interaktion (ett bra samspel). Interaktionen är kom-
plicerad och påverkas av en mängd olika faktorer som till 
exempel ryttarens personlighet och sinnesstämning men 
även hästens personlighet, temperament och rörelser.1  
Under 15 års arbete som ridlärare på olika ridskolor funde-
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rade jag ständigt på hur jag på bästa sätt skulle lära ryttaren 
att ge hästen de rätta signalerna i rätt ögonblick. Och hur 
jag skulle kunna lära ryttaren att känna av hästen sinnes-
stämning, att vara lyhörd för hästen och att verkligen lyssna 
och försöka uppfatta hästens signaler. Ryttaren använder 
en blandning av teknik och känsla i ridningen. Känslan är 
svår att definiera och är därför svår att förklara och lära ut 
till andra.2 Ryttaren behöver lära sig att använda sin högra 
hjärnhalva mer än den vänstra i ridningen för att kunna 
»känna mer istället för att kämpa».3

När jag år 1994 började som lärare på det nystartade 
Hippo logprogrammet på Ridskolan Strömsholm, med Sveri-
ges Lantbruksuniversitet som huvudman,4 var min uppgift 
att försöka lära blivande ridlärare att lära ut ridning. Proble-
met var att trots att ridkonsten har sina rötter långt tillbaka 
i tiden så finns det få vetenskapliga studier om relationen 
och samspelet mellan ryttare och häst. Däremot finns det 
väl beprövade erfarenheter som sträcker sig ungefär 2300 
år tillbaka i tiden. Då skrev den grekiske ryttaren Xenofon 
skriften Om hästar och ridning som handlade om ridspor-
ten som konstart.5 Kunskapen i ridkonst har sedan överförts 
från »mästare» till elev och från en generation till nästa. Rid-
ning är väldigt speciellt eftersom hästen är ett levande djur 
med egna behov och känslor som ryttaren behöver lära sig 
att ta hänsyn till. Interaktionen med hästen ställer speciella 
krav på ryttaren eftersom alla hästar har olika personlighet 
och temperament. Vissa hästar är känsliga och reagerar på 
minsta signal från ryttaren medan andra är mer okänsliga 
och behöver tydligare signaler. Samma häst kan vara lugn 
och avslappnad den ena dagen och spänd och överkänslig 
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nästa dag. Ryttaren behöver ha förmåga att sätta sig in i hur 
hästen fungerar och vad den behöver, han behöver lära sig 
att »se» hästen för att bli en bra ryttare. 

Ryttaren kommunicerar med hästen främst med hjälp av 
sin sits och sitt kroppsspråk och genom att ge olika signaler/
hjälper till hästen. Ridning bygger till stor del på att rytta-
ren använder ett visst stimuli (retning) som utlöser en viss 
respons hos hästen. Positiv förstärkning är enligt Kyrklund, 
internationellt erkänd ryttarinna och tränare, när ryttaren 
inte inverkar alls på hästen, medan negativ förstärkning 
kan likställas med att ryttaren inverkar på hästen med ex-
empelvis tyglar eller skänklar. Negativ förstärkning kan 
ses som en mild form av bestraffning eftersom det är obe-
hagligt för hästen.6 Därför är det viktigt att förstärkningen 
omedelbart upphör när hästen reagerar på ryttarens signal/
hjälp. Annars kan det medföra att hästen försöker undvika 
signalen.7 

Ryttare och häst utbyter hela tiden en mängd signaler 
och det sker en ständig dialog genom att ryttaren skapar och 
överför signaler, och även uppfattar och tolkar hur hästen 
reagerar på signalerna. Det tar lång tid att lära sig att vara 
lyhörd för och kunna uppfatta hästens signaler. Ryttarens 
tankar styr indirekt hästen eftersom alla rörelser först 
genomförs tankemässigt (kognitivt), för att en individ ska 
kunna skaffa sig en inre bild av rörelsen.8 Därefter utförs 
själva handlingen. En oerfaren ryttare ger dock hela tiden 
signaler till hästen, både medvetna och omedvetna. Dess-
utom är det inte alltid som ryttaren vet exakt hur rörelserna 
ska utföras. Många ryttare saknar den balans, styrka och 
kroppsmedvetenhet som krävs för att ge hästen de rätta sig-
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nalerna. Kroppen »lyder» inte alltid ryttaren. Varje ryttare 
och häst utgör en unik kombination och det sker en ständig 
dialog mellan ryttare och häst som påverkas av kroppsrörel-
ser, psyke och sinnesstämning hos de båda.9 Ryttarens sin-
nesstämning har stor inverkan på kroppsspråket. En rädd 
person drar upp axlarna medan en stressad person spänner 
hela sin kropp och då försämras kommunikationen med 
hästen. 

Ridning handlar om motorisk inlärning och om att lära 
sig en färdighet som har med rörelse att göra. Motorisk in-
lärning kan definieras som en förändring i en individs mo-
toriska förmåga.10 När människor lär sig praktisk kunskap, 
kunnande, skicklighet, färdighet och förtroende används 
en »tyst kunskap» det vill säga det »tysta» eller det »ordlösa» 
överförandet av kunskap, att visa genom att göra. För att lära 
sig en praktisk färdighet måste ryttaren lära sig att göra nå-
got först, sedan kan hon lära sig vad hon gör istället för att 
förstå först och göra sen.11 Därför behöver ryttare möjlighet 
att pröva sig fram för att hitta den rätta känslan. 

När jag själv började rida pratade ridläraren om begrep-
pet »ryttarkänsla» som något mystiskt som behövdes för att 
bli en bra ryttare. Ingen visste riktigt vad det var – bara att 
det var något som krävdes för att lyckas i ridningen. Ryt-
tarkänsla definieras i Arméns ridinstruktion från 1930 som 
»förmågan att i varje ögonblick kunna känna vilka hjälper 
som erfordras, och att få dessa hjälper att verka i ett riktigt 
förhållande till varandra. En uppövad och förfinad ryt-
tarkänsel är ett villkor för framgång i ridning».12 Jag anser 
att ryttarkänsla främst har med kommunikation att göra 
och att den byggs upp genom att tillbringa tid med hästen. 
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Lyckad ridning handlar inte bara om den tid som ryttaren 
tillbringar i sadeln utan också om att hantera och sköta 
hästen i stallet och leda den till och från hagen. Genom att 
handskas med hästar i olika situationer lär sig människor 
att tolka och förutse hästars signaler och det är en förutsätt-
ning för att ryttaren ska få en känsla för djuret, vilket i sin 
tur är en förutsättning för ett lyckat samspel. Barn har oftast 
en naturlig känsla för djur, och ett barn som vuxit upp i en 
miljö med hästar har ett klart försprång före dem som börjar 
rida senare i livet. 

Den framgångsrika hoppryttarinnan Malin Baryard sa 
en gång i en intervju att hon inte behöver tänka på hur hon 
gör när hon rider utan att det kommer av sig själv. En erfaren 
ryttare vet inte bara hur olika signaler/hjälper ska ges till 
hästen utan även när det ska ske. Ridning handlar mycket 
om intuition och »timing» och ryttaren behöver själv hitta 
den rätta känslan. Det kanske är just det här som är kärnan 
i det praktiska kunnandet i ridning. Att ryttaren genom erfa-
renhet blir så skicklig så att hon kan ge rätt signaler/hjälper 
utan att behöva tänka. 

Ryttarens känslor är personliga och ryttare behöver 
få arbeta i prövande processer för att veta hur och i vilket 
ögonblick en signal/hjälp ska ges. En ryttare som är nybör-
jare behöver ha tydliga instruktioner och feedback för att 
hitta en bra position på hästryggen och för att nöta in de 
grundläggande hjälperna. Så fort ryttaren har kommit en 
bit längre i ridningen bör ridläraren arbeta »uppgiftsorien-
terat» genom att ge ryttaren en uppgift och sedan fråga hur 
ryttaren upplevde övningen. Därefter ger ridläraren sin syn 
på hur ryttaren genomförde uppgiften. Det är väldigt viktigt 
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att ryttaren ges tid och möjlighet att känna efter hur hästen 
reagerar. Målet är ju att ryttaren ska klara av att rida även 
när ridläraren inte finns till hands. 

Det finns en mängd olika uppfattningar och anekdoter 
om samspelet mellan ryttare och häst. Anky van Grunsven, 
världsmästarinna i dressyr, anser att hon redan efter ett par 
minuter kan avgöra om en ryttare och häst passar tillsam-
mans och har ett bra samspel. Hon kallar det för att ryttare 
och häst »klickar». Tyvärr finns det även många exempel 
på när samspelet inte fungerar. Ett exempel är när en oru-
tinerad ryttare rider på en häst som är livlig och känslig 
för hjälperna/signalerna och använder alltför grova hjälper. 
Hästen rusar och slår med huvudet för att försöka undvika 
ryttarens hjälper och det leder till att ryttaren blir osäker 
och spänd och använder ännu mer okänsliga hjälper. Ibland 
har ryttaren förväntningar på hästen som den inte kan in-
fria. Ryttaren kanske vill tävla i dressyr eller hoppning även 
om hästen inte har de rätta förutsättningarna för just den 
disciplinen och det leder till att ryttaren blir besviken om 
hästen inte klarar av att utföra de övningar som ryttaren 
önskar. Hästen säljs eller i värsta fall döms ut. Lyckligtvis 
händer det att en häst hamnar hos en ryttare som passar 
bättre tillsammans med just den hästen. 
 Hur definieras ett bra samspel mellan ryttare och häst? 
För det första ska ryttaren ha en bra känsla på hästryggen 
och det ska finnas »harmoni» hos ekipaget. Det innebär 
bland annat att ryttare och häst är uppmärksamma på och 
accepterar varandras signaler, och det visar sig genom att 
ryttaren rider med signaler/hjälper som är nästintill osyn-
liga för åskådaren. Att ryttaren har kontroll över hästen är 
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också tecken på ett bra samspel. Om ryttare och häst lyckas 
bra på tävlingsbanorna visar det naturligtvis också på ett 
lyckat samspel. 

Motsatsen till ett bra samspel visar sig främst genom  
hästens kroppsspråk. Ett bristande samspel kan leda till 
missförstånd mellan ryttare och häst och i värsta fall till 
olyckor med både ryttare och hästar inblandade. Det finns 
ett speciellt ethogram som används för att registrera »eva-
sive behaviour» (undvikande beteende) hos hästen i sam-
spel med människan.13 Hästens rörelser och tecken på 
undvikande beteende registreras. Det kan vara exempelvis 
att hästen kastar upp och ner med huvudet, lägger öronen 

figur 1. Figuren visar några av de faktorer som påverkar samspelet 
mellan ryttare och häst. 

Personl ighet Temperament

Rörelser

Ras/exteriör

Sinnesstämning

Ryttarens sits 
och hjälper

Ridstil
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bakåt, roterar med svansen eller bockar. Alla dessa bete-
enden anses vara tecken på brister i samspelet och på att 
hästen försöker undvika ryttarens hjälper. Tyvärr kan man 
se exempel på undvikande beteende även hos ekipage på 
hög nivå på dressyrtävlingar och det är inte helt ovanligt att 
de ändå får höga omdömen. 

Samspel mellan ryttare och häst påverkas både av män-
niskans och hästens olika personligheter. Människor har 
olika grundläggande personlighetsdrag. Vissa är lugna 
medan andra är nervösa och har en högre grundspänning. 
Det finns ryttare som har en hög inre motivation och har 
lätt för att koncentrera sig medan andra är mer omotiverade 
och har svårare att fokusera. En osäker eller okoncentrerad 
ryttare ger otydliga signaler/hjälper och det medför att även 
hästen blir osäker på vad ryttaren vill att den ska utföra. 
 Ryttarens självförtroende påverkar hästen och om ryt-
taren exempelvis är säker på att klara en viss övning, blir 
hästen säkrare och chansen att lyckas ökar. Framgångsrika 
tävlingsryttare har bättre självförtroende och är mindre 
ängsliga jämfört med mindre framgångsrika ryttare.14 Elit-
ryttare är dessutom bättre på att hantera stress. Förmodli-
gen spelar ryttarens interna dialog (när ryttaren pratar med 
sig själv) en stor roll för samspelet med hästen eftersom den 
påverkar ryttarens kroppsrörelser som i sin tur uppfattas 
av hästen. Oftast är vi inte medvetna om den dialog som 
pågår hela tiden när vi »talar med oss själva». Våra tankar 
har en direkt inverkan på både känslor och handlingar, och 
negativa tankar leder till att vi presterar sämre. Om ryt-
taren tänker att »jag klarar aldrig att hoppa det här hindret» 
så överförs ryttarens tvekan till hästen. 
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 Ryttarens sinnesstämning varierar också från den ena 
dagen till en annan. En irriterad eller stressad ryttare ger 
grövre och mindre koordinerade hjälper/signaler till hästen 
och det bidrar till ett sämre samspel. En ryttare som är på 
dåligt humör kanske borde låta bli att rida just den dagen för 
att inte påverka hästen negativt. Hästen är väldigt känslig 
för beröring och känner när en fluga sätter sig på den. En 
spark med skänkeln eller ett ryck i munnen har definitivt 
en negativ inverkan på kommunikationen mellan häst och 
ryttare.

Wolframm är en holländsk doktorand som har studerat 
hur ryttarens personlighet och sinnesstämning påverkar 
samspelet med hästen. Hon har funnit att ryttare är tuffare, 
mer tävlingsinriktade och aggressivare än människor i all-
mänhet, och det beror troligtvis på att det krävs en viss tuff-
het för att hantera ett djur som väger över 500 kilo.15 Ryttare 
verkar också ha förmåga att uppleva starka känslor och krä-
ver en viss spänning. Olika ryttare föredrar olika typer av 
hästar. Fritidsryttare föredrar pålitliga och tillgivna hästar 
som är lätta att kommunicera med, medan tävlingsryttare 
vill ha livliga och mer dominanta hästar som lämpar sig bra 
för tävlingsbanan.16 Många olyckor borde kunna undvikas 
om oerfarna ryttare väljer lugna hästar som inte reagerar 
så mycket på signaler från omgivningen. 

För att ryttaren ska kunna kommunicera med hästen 
utan att störa dess naturliga rörelser krävs att ryttaren ri-
der med en välbalanserad och följsam sits. Ryttarens sits 
har stort inflytande på hästens hälsa och välbefinnande.17 

Många ryttare har dålig balans och har därmed svårt att föl-
ja med i hästens rörelser utan att störa hästens balans. Van-
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liga sitsfel är att ryttaren antingen sitter för »löst» i sadeln 
med en ostadig sits eller också sitter med stela höfter och 
bäcken och »skumpar» på hästryggen. Alla ryttare är mer el-
ler mindre sneda och oliksidiga och då belastas hästen mer 
på den ena sidan jämfört med den andra. Hästen behöver då 
kompensera ryttarens snedhet genom att försöka balansera 
upp ryttaren.18 En felaktig sits kan på kort sikt leda till att 
samspelet mellan ryttare och häst inte fungerar. På lång sikt 
kan det leda till olika typer av problem både i muskler och 
skelett och därmed orsaka onödigt lidande hos hästen. 

Den ideala sitsen beskrivs noga i litteraturen men är svår 
för ryttaren att lära sig eftersom häst och ryttare hela tiden 
är i rörelse.19 Sitsen påverkas av många olika faktorer som 
exempelvis ryttarens balans och kroppsmedvetande men 
även av hästens rörelsemönster och temperament. Eftersom 
ridningen är så komplex är det svårt att »isolera» och öva 
på en viss detalj på hästryggen. Ryttaren vet ofta hur hon 
ska göra men kroppen »lyder» inte. Ryttarens bäcken är cen-
trum för rörelserna och »motorn» i ryttarens sits.20 Enligt 
rörelseforskaren Eckart Meyners är det viktigt att bäckenet 
hålls i en neutral position som tillåter det att röra sig i sam-
stämmighet med hästens rörelser. Meyners har utvecklat 
metoder för att förbättra ryttarens sits där han kombinerar 
klassisk ridlära med rörelsepedagogik. Ryttare är ofta stela 
i bäcken och höfter och då blir det svårare att vara följsam i 
sadeln. Meyners använder olika övningar utan häst inklu-
sive »Balimo® pallen», en pall med löst säte, för att mjuka 
upp ryttarens bäcken och höfter. När ryttaren blir mer mjuk 
och avspänd i kroppen påverkas även hästen som blir mer 
lugn och avslappnad. 
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Ett försök att definiera och systematiskt mäta olika ty-
per av sitsfel hos ryttare och att testa ett speciellt tränings-
system för att lösa dessa sitsfel genomfördes på ridskolan 
Strömsholm.21 Fem domare/tränare bedömde en grupp ryt-
tares sitsar när de red ett enkelt dressyrprogram på tre olika 
hästar. Hälften av ryttarna genomförde ett individanpassat 
träningsprogram utan häst under nio veckor. Ryttarna i 
försöksgruppen upplevde övningarna som positiva (särskilt 
träningen på Balimo® pallen) och sju av nio ryttare tyckte 
att övningarna förbättrade deras sits/ridning. Det gick dock 
inte att bevisa att träningen verkligen förbättrade sitsarna 
eftersom det inte fanns någon överensstämmelse i bedöm-
ningen bland domarna/tränarna i panelen. Det kan tänkas 
bero på att ryttarens sits är väldigt komplex och att domare 
och tränare har begränsade kunskaper när det gäller ryt-
tarens kropp och därför har svårt att definiera olika typer 
av sitsfel. En annan tänkbar anledning kan vara att domare/
tränare koncentrerar sig på olika detaljer i sitsen och att 
de har olika »favoritfel» som de observerar oftare än andra. 

Slutsatsen var att det är svårt att utvärdera ryttares sitsar 
just eftersom ryttare och häst hela tiden är i rörelse och att 
specifika övningar behöver utvecklas för att förbättra olika 
typer av sitsfel hos ryttare. Då bör kommunikationen mel-
lan ryttare och häst kunna förbättras. 

Jag har även genomfört en fenomenografisk studie på tre 
olika ridskolor med en grupp lektionsryttare på vardera rid-
skola.22 Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod där 
människors uppfattningar av olika företeelser analyseras. 
Den beskriver hur ett visst fenomen i omvärlden gestaltar 
sig för en människa.23 Syftet med studien var att undersöka 
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vilken uppfattning ryttare på ridskola har av den egna sitsen 
och hur de uppfattade ett träningsprogram utan häst. Ryt-
tarna intervjuades om hur de uppfattade den egna sitsen och 
gjorde enklare tester av bland annat balans, följsamhet och 
smidighet. Därefter utförde ryttarna ett enklare tränings-
program utan häst tre gånger per vecka under en åttaveck-
orsperiod på frivillig basis och intervjuades återigen. Trä-
ningsprogrammet upplevdes som positivt av ryttarna och 
vissa ryttare upplevde en skillnad i sitsen. En viktig slutsats 
var att ryttarna ökade sin medvetenhet om den egna sitsen 
samt hur den påverkar samspelet med hästen. 

Hästens mun är väldigt känslig och reglementet för dres-
syrtävlingar föreskriver en lätt kontakt mellan ryttarens 
hand och hästens mun men det har visat sig att det är svårt 
för domare att subjektivt uppfatta hur mycket tygelkraft ryt-
taren använder. Forskare har på senare år använt en »rein 
tension meter» för att objektivt mäta ryttarens tygelkraft.24 

Stora skillnader har registrerats mellan olika ryttare och 
mellan olika moment vilket visar att en del ryttare använder 
onödigt mycket tygelkraft. Många ryttare är inte medvetna 
om hur känslig hästens mun är och hur mycket tygelkraft 
de använder. Därför kan tygelkraftsmätning vara ett bra 
hjälpmedel vid utbildning av ryttare. 

Under senare år har antalet olyckor med ryttare och häs-
tar ökat kraftigt och många ryttare skadas allvarligt varje 
år. Det beror ofta på rädsla hos hästen och på dålig kommu-
nikation mellan häst och ryttare.25 Enligt von Borstel, tysk 
beteendeforskare, kan rädsla överföras från ryttare till häst. 
När ryttare fick information om att en vattenspridare skulle 
sättas på när ekipaget passerade på en viss plats så ökade 
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ryttarnas hjärtfrekvens och det ledde till att hästarna blev 
mer vaksamma och spända.26

Även hästens temperament, exteriör och rörelser påver-
kar samspelet. Hästar som fötts upp för att bli tävlingshästar 
är betydligt känsligare och kräver en ryttare som använder 
mjuka och fina signaler/hjälper. Vissa hästraser är lugnare 
och lämpar sig bättre för fritidsryttare och mindre rutine-
rade ryttare. En häst med bra exteriör har lättare för att ar-
beta i bra balans och bära upp sin ryttare. Rörelsemönstret 
hos olika hästar skiljer sig åt och en häst med stora rörelser 
kräver en ryttare med extra bra balans och följsamhet. Där-
för försöker ridskolor ofta hitta hästar som har en god egen 
balans, mindre gångarter och är mjuka att sitta på. 

Det finns olika typer av tester för att »mäta» hästars tem-
perament. Den holländske forskaren Visser visade att »novel 
object test» är ett bra sätt att mäta hästars temperament.27 
Hjärtfrekvens, blodtryck och beteende registrerades när en 
grupp hästar konfronterades med ett skrämmande föremål 
(ett paraply som hastigt hissades ner från taket i ridhuset). 
Därefter reds samma hästar i ett standardiserat ridtest av 
en grupp ryttare som bedömde temperamentsegenskaperna 
hos var och en av hästarna, som exempelvis hur trygga och 
modiga de var, och hur uppmärksamma de var på ryttarnas 
hjälper. Testet innehöll ett litet hinder och en bro som rytta-
re och hästar skulle passera över. Ryttarna var väldigt ense 
i sin bedömning av hästarnas temperament. De hästar som 
reagerade starkast när de konfronterades med ett skräm-
mande föremål var mest känsliga för ryttarnas hjälper i 
ridtestet. Det visar att den här typen av tester kan användas 
för att förutse hästars känslighet. 
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 Även »handling test», där hästens förtroende för männis-
kan testades genom att hästen leddes över en »bro», över-
ensstämde väl med ryttarnas uppfattning av hur hästen 
uppträdde under ryttare. Andra sätt att identifiera hästars 
temperament är »approach test» där man testar hur hästen 
förhåller sig till en ryttare som närmar sig hästen i boxen.

Visser har också försökt att »mäta» samspelet mellan 
ryttare och häst.28 En grupp ryttare fick subjektivt bedöma 
hur de själva upplevde samspelet med en grupp hästar un-
der ett specialutformat ridtest. En extern person bedömde 
också samspelet mellan ryttarna och hästarna som deltog 
i studien. Beteendetester på hästarna och personlighets-
tester på ryttarna genomfördes också. Resultatet visade att 
känsliga och nervösa hästar lyckades sämre i ridtestet och 
fick därmed lägre betyg på samspelet. Högre hjärtfrekvens 
uppmättes när ryttarna red hästar som de hade ett dåligt 
fungerande samspel med. Den externa bedömaren och ryt-
tarna var oense om ryttarnas samspel med de olika hästar-
na vilket pekar på att det är svårt för en utomstående person 
att bedöma vilken känsla ryttaren upplever. Det fanns en 
tendens till att ryttarens personlighet hade större betydelse 
för samspelet med känsliga hästar. Förmodligen ställs det 
högre krav på ryttaren för att rida en känslig häst eftersom 
den reagerar snabbare på ryttarens hjälper och därför behö-
ver hjälperna vara mer mjuka och finstämda. Det kan vara 
en av förklaringarna till att vissa ryttare har svårt för att 
rida känsliga hästar. 

Slutligen kan man fråga sig om det går att optimera sam-
spelet mellan ryttare och häst. Vad är det som gör att en ryt-
tare kan ha en helt fantastisk kommunikation med en viss 
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häst? Och att det finns ryttare kämpar år efter år med en 
häst som de inte alls passar tillsammans med. Det finns en 
mängd uppfattningar av vad som händer i samspelet mel-
lan människa och häst. Interaktionen mellan ryttare och 
häst är, som konstaterats, ett relativt outforskat område, och 
samspelet är komplicerat och påverkas av en mängd olika 
faktorer. Därför finns det behov av att använda innovativ 
och tvärvetenskaplig forskning. 

Studier som utgår från kvantifierbara mätmetoder be-
höver kompletteras med kvalitativa studier som tar sin ut-
gångspunkt från ryttares upplevelser av samspelet. Vilka 
upplevelser har ryttare av det optimala samspelet? Vilka 
faktorer är nödvändiga för att ryttaren ska uppleva ett bra 
samspel? Vad är det egentligen som händer när ryttare och 
häst förvandlas till ett ekipage? Här skulle exempelvis en 
fenomenografisk ansats kunna användas. Genom djupinter-
vjuer kunde ryttare med ord få beskriva vad de upplever vid 
de tillfällen då »ryttare och häst blir ett». En grundlig ana-
lys och tolkning av ryttarnas svar skulle kunna användas 
som en viktig pusselbit när det gäller att försöka identifiera 
och förklara vad det är som händer i det optimala samspelet 
mellan ryttare och häst. 

Min förhoppning är att ökade kunskaper om vad som 
händer i interaktionen mellan ryttare och häst kan öka gläd-
jen och välbefinnandet hos både ryttare och hästar. Ryttare 
kan få hjälp och rådgivning så att de kan hitta en häst med 
ett lämpligt temperament och som passar till det som ryt-
taren vill använda den till. Om varje häst kommer till »rätt» 
ryttare minskar risken för olyckor och ryttare och häst får 
en bättre kvalitet i samvaron. Metoder för att hjälpa ryttare 
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att hitta en mjuk och följsam sits och att använda sin sits 
och sina signaler/hjälper på ett medvetet sätt skulle kunna 
vidareutvecklas och implementeras i ridundervisningen. 

  A horse is always a horse
  But a rider without a horse 
  is just a human.

 H. Müller, Deutsche Reitschule, Warendorf

Faktaruta: International Society for Equitation Science 
(ISES) är en nybildad forsknings organisation som foku-
serar på »equitation science» som fritt kan översättas till 
forskning inom »ridkonst» och samspel mellan människa 
och häst. Det är ett snabbt växande område och varje år 
presenteras ett 70-tal studier kring träning och använd-
ning av hästen på organisationens forskningskonferens. 
ISES Sweden 2010 var den sjätte konferensen och hölls i 
Uppsala. Läs mer på www.equitationscience.com. 
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ingen riktig sport?
PETRA ANdERSSON

inledning
Sedan jag började rida på ridskola som nioåring, har många 
människor i min omgivning förklarat för mig varför tjejer 
rider och varför tjejer tycker så mycket om hästar. De här 
förklaringarna har inte sällan kommit opåkallade och de 
har ofta det gemensamt att de tenderar att vara psykologise-
rande. Jag tror att min erfarenhet är ganska vanlig. Vänner 
och bekanta har delgett mig liknande minnen, och när jag 
hade blivit intervjuad av nätsajten Hippson om just det här 
fenomenet, svämmade min inkorg över av mail från arga 
unga ryttare som kände igen sig och ville få utbyta erfaren-
heter med mig.1 I den här texten kommer jag att undersöka 
några vanligen förekommande exempel på olika sätt att 
förklara tjejers hästintresse. Jag kommer också att visa hur 
ridsporten som sport i många sammanhang får begränsad 
uppmärksamhet och bristande respekt. De psykologise-
rande förklaringarna till tjejers hästintresse och åsikten att 
ridsport inte är någon riktig sport hänger också samman 
med en ganska vanlig nedlåtande attityd mot hästtjejer. Men 
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det finns också ett forskningsområde som sakta börjar växa 
fram, där bilden av hästtjejerna är en helt annan. 

material
Den (eller de) ungdomskultur(-er) som utgörs av hästtjejer 
i stallmiljöer visar sig alltså vara så gott som obeforskade. 
Något förenklat tycks ungdomsforskningen överlag i ganska 
liten grad handla om tjejdominerade ungdomskulturer och 
sammanhang, medan idrottsforskningen snarare handlar 
om andra sporter än ridsport, vilket medfört att jag inte 
begränsat mig till vetenskapligt material för den här stu-
dien då detta är så sparsamt förekommande. Urvalet för 
min studie har fått kompletteras med andra typer av texter 
än vetenskapliga. Det materialet består av texter som har 
något att säga om detta med hästar och tjejer såsom artik-
lar ur kulturtidskrifter, krönikor i dagspressen, essäer och 
liknande. Även inom detta bredare fält, visade det sig att det 
inte finns mycket skrivet om hästar och tjejer, om hästtjejer, 
överhuvudtaget. Vår kultur tycks vara märkligt tyst om nå-
got som ändå engagerar väldigt många människor – särskilt 
tjejer och kvinnor. 

I texterna har jag letat efter utsagor som på något sätt, 
implicit eller explicit, besvarar frågan »Varför rider tjejer?». 
Urvalet gör inga anspråk på att vara systematiskt eller re-
presentativt, men jag menar ändå att en studie som denna är 
av intresse och säger något om ridsportens men framförallt 
om hästtjejernas plats i vår kultur. 
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varför rider tjejer?
Frågan om varför tjejer rider ligger implicit i stora delar av 
texterna i min undersökning. Frågan formuleras ibland ex-
plicit, men framförallt besvaras den, också när den inte ens 
har blivit ställd. Svaren på denna fråga kan ordnas under 
några olika rubriker:

1. Tjejer rider därför att det är sexuellt stimulerande att sitta 
i en sadel.

Journalisten Moa Matthis säger i ett konferensföredrag att 
när hon berättar för folk att hon skriver på en bok om häs-
tar och tjejer är det... »en vanlig reaktion – bland män – att 
skratta och säga att det vet de väl, varför tjejer gillar hästar 
och ridning.»2 Och det framgår av sammanhanget vad det 
är som avses.

2. Hästintresset är ett slags förberedelse för hästtjejens hete
rosexuella kärlek till en man.

Litteraturskribenten Birgitta Lindstam skriver »Hästin-
tresset måste naturligtvis också ses som en fortsättning på 
barnets behov av ett eget djur, ett marsvin, en hundvalp, att 
visa ömhet mot och vårda. Men sedan kommer hästen, den 
yngre tonårsflickans svärmeri, innan intresset koncentreras 
på pojkar.»3

Det här svaret på frågan varför rider tjejer dyker också 
upp i hästböckerna – böcker med hästtjejer i huvudrollen. 
Genusvetarstudenten Malin Eriksson skriver i sin uppsats 
»I Riv inte, Robot! kommer läsaren att ana att den andra 
världen, den värld där Mika först och främst är flickvän, 
snart kommer att bli viktigare än hästvärlden.»4 Mika pratar 
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med sin mamma om kärlek och om en kille som hon är lite 
intresserad av och som har visat intresse för henne, och hon 
kommer fram till att hennes ponny Robot är viktigare än 
killar. »Mamman svarar: Låt Robot vara det du. Ett tag till.»5

Likheten mellan hästintresset och heterosexuell kär-
lek till pojkar/män framhålls också i en intervju med en 
svensk tävlingsryttare på internationell toppnivå. Hennes 
första tid i stallet beskrivs tämligen romantiserande: »Stal-
let – alla tjejers ställe [rubrik] Sportbladet var på favoritstäl-
let – en fristad för tvåbenta och fyrbenta vänner, fantasier 
och förbehållslös kärlek. Den lilla tösen från Söderköping 
var bara sju år när hon hittade sitt livs kärlek. Hon behövde 
inte ens fråga chans. Drömprinsen stod plötsligt där med 
sina mörka, oemotståndliga ögon. Hundratusentals andra 
svenska flickor har inlett livslånga förhållanden på samma 
plats. Stället? Stallet.»6

3. Tjejer rider som ett sätt att symboliskt tygla mäns sexu-
alitet.

I samma text som den citerade ovan, skriver Lindstam vi-
dare »Bettelheim skriver att psykoanalytiska undersökning-
ar ›har visat att bakom överdrivet hästintresse kan många 
olika känslomässiga behov dölja sig, som flickan försöker ge 
utlopp åt. Genom att tygla detta starka djur, kan hon få käns
lan av att hon tyglar mannen eller sin sexuella sinnlighet ›.»7 

4. Tjejer rider därför att det gör det möjligt för dem att odla 
kvinnliga och moderliga dygder.

Häst- och ryttarutbildaren Caterina Tadlock skriver »Car-
ing for horses requires a lot of responsibility. This respon-



Petra Andersson

96

sibility is similar to women’s responsibility to care for their 
children. Women and girls have the natural maternal in-
stinct to want to take care of and raise children, and horses 
enable them to act on that instinct.»8

En möjlig tolkning av de här texterna är att hästintresset 
är bra för tjejerna. Att hästintresset förbereder tjejerna för 
deras roll i vuxenlivet, och att det är utvecklande och för-
delaktigt för hästtjejerna att de genom hästintresset funnit 
kanaler för den här typen av känslor och behov. Formule-
ringar som Tadlocks och Lindstams ovan, skulle kunna tala 
för en sådan tolkning.

En annan möjlig tolkning är att hästtjejer undflyr andra, 
mer betydelsefulla, upplevelser och erfarenheter genom sitt 
hästintresse. Citatet från Aftonbladet om den framstående 
kvinnliga elitryttarens första tid i stallet, skulle till exem-
pel kunna tolkas så. Betoningen av stallet som en »fristad» 
och en plats för »fantasier», kan sägas antyda att det handlar 
om tjejer som genom sitt hästintresse flyr från den verkliga 
världen. Även Lindstams sätt att referera till Betelheim, 
skulle kunna tolkas i denna riktning. Argument som rym-
mer föreställningen att hästtjejen »försöker» ge utlopp åt 
diverse känslomässiga behov genom ridningen kan anses 
tala för en tolkning som säger att det hela i själva verket är 
ett fåfängt försök, där något annat – om än oklart vad – hade 
varit bättre för tjejen. 

Oavsett om vi tolkar citaten ovan som ett problematise-
rande av hästintresset och vad det står för, eller snarare som 
att hästintresset är bra för hästtjejerna, präglas de här fyra 
svaren på frågan varför rider tjejer av ett tydligt utifrånper-
spektiv. Man kan konstatera att samtliga svar förklarar tje-
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jen och hennes hästintresse som något som innerst handlar 
om sexualitet och om att bli en vuxen kvinna enligt hetero-
normativa mönster. Hästintresset är i båda fallen främst en 
väg, ett medel, mot mogen, heterofeminin kvinnlighet. Sva-
ren gör hästintresset litet, underordnat andra syften, såsom 
tjejernas (förgivettagna) framtida roller som maka och mor. 
Svaren bidrar därmed till att förminska både ridsporten, 
hästintresset och hästtjejerna. 

Man kan naturligtvis hävda att detta är enbart löjeväck-
ande. Om hästintresset företrädesvis är en del av tjejens ut-
veckling av en tämligen stereotyp roll som maka och mor, 
kan man till exempel fråga sig varför liknande förklarings-
mönster inte gällt för alla de män som fram till relativt nyli-
gen har haft huvudansvaret för allt som innefattat hästar – i 
jordbruket, skogsbruket och kavalleriet et cetera.

Mer allvarligt, är det om alla de här kommentarerna och 
förklaringarna – attityder som hästtjejen möter i många so-
ciala sammanhang – bidrar till att förminska henne. Det är 
fullt möjligt att teckna en helt annan bild av hästtjejerna och 
ridsporten, om man undersöker den på andra sätt (än från 
ett utifrånperspektiv).

attityder mot ridsporten i media
 Inte sällan möter tjejer kommentarer som »ridning är ingen 
riktig sport», som här i en insändare skriven av en ung tjej: 
»Är ridsport en sport? Jag är en tjej som har ridit i många 
år. Jag får ofta höra att ridning inte är någon sport. De som 
säger detta är ofta killar men även några äldre personer har 
sagt till mig att bollsporter och redskapssporter hör till de 
riktiga sportgrenarna.9
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De som säger att ridsport inte är en riktig sport, kan sägas 
ha visst stöd för detta i massmedia. Förutom att ridsport en-
ligt en undersökning endast ägnas en procent av utrymmet 
på dagstidningarnas sportsidor,10 så visas ryttartävlingar i 
liten omfattning på teve, och inte sällan sänds de vid obe-
kväma tider eller så att de krockar med mycket populära 
program. För några år sedan visade man till exempel ryt-
tartävlingar på den ena SVT-kanalen på julafton, samtidigt 
som Kalle Ankas Jul på den andra SVT-kanalen. 

Förutom sporadisk uppmärksamhet, förekommer det 
också att massmedia förmedlar en nedlåtande syn på rid-
sport som sport (trots att Sverige åtminstone periodvis häv-
dar sig ganska väl för landets storlek i flera av ridsportens 
grenar). I en krönika i GöteborgsPosten skriver sportjourna-
listen Mats Härd »Jag gillar idrott som jag begriper. Där jag 
själv kan avgöra kvaliteten, bedöma om segraren förtjänade 
publikens jubel och om allt gått rätt till. Så hoppning är ok. 
[…] Dressyrryttarna får sina hästar att göra kontrollerade 
cirkuskonster och jag förstår inte varför, å andra sidan har 
jag aldrig gillat cirkus heller. […] Dressyr är inget för van-
liga människor.»11 Svenska Dagbladets Lars Ryding verkar i 
samma anda då han skriver »Och vad ska vi säga om den cir-
kus som kallas hästdressyr? Tydligare exempel på mänsk-
ligt övermod får man leta efter. Här tvingar människor häs-
tar att strutta sidledes över en sandplan med taktbyte och 
höga benlyft och gudvetvad för onaturliga rörelser. ›Ja men 
hästen är så glad att samspela med sin ryttare och gör det 
alldeles frivilligt › kan man få höra. Då undrar jag: Varför 
ser man så sällan vildhästar trippa fram i formation med 
korslagda hovar över stäppen? Och när de där dressyrhäs-
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tarna har ledigt och går i hagen, slår de då till med en liten 
piaff ibland av pur längtan tillbaka till manegen ungefär 
som en balettdansös kan göra en liten fouetté i busskön? Jag 
tvivlar.»12

Här finner vi inte bara mycket nedlåtande attityder gen-
temot ridsporten, särskilt dressyren, utan också två skri-
benter som trots omfattande sportkunskaper uppenbarligen 
inte kan någonting alls om ridsport, men som inte låter det 
hindra dem från att skriva om den. 

För de hästtjejer som får höra att ridning inte är någon 
riktig sport, riskerar naturligtvis texter som dessa att be-
kräfta och förstärka det underläge som detta kan medföra i 
en kultur där sport överlag har hög status. De killar i skolan 
som retar hästtjejerna genom att säga att ridning inte är en 
riktig sport, får stöd på de stora dagstidningarnas sportsidor. 

andra bilder av ridsporten
Ridsporten och hanteringen av hästar har (i Sverige) gått 
från att vara maskulint till feminint genuskodad. Det är 
tämligen välbelagt att en sådan förändring också brukar 
innebära en förlust av status. Den danska hälsovetaren Lis-
beth Rostgård skriver »I og med at ride- og hestekulturen 
bliver en pigekultur, værdisættes den også anderledes. […] 
Parallelt til arbejdsmarkedet, hvor den horisontale kønsar-
bejdsdeling skaber særlige kvindearbejdsområder, som bli-
ver lavtlønsområder, er fænomenet piger och heste blevet 
farvet af pigernes lavere status. Heste og ridning er udefra 
set blevet en pigesfære och derfor noget, som drenge ikke 
interesserer sig for, hvis de er ›rigtige› drenge. Legetøjs-
verdenen bidrager godt til denne indhegning af det pigede 
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ved at konsturere særligt lyserøde zoner med pigelegetøj i 
legetøjsforretninger og -kataloger.13

Att ridsporten är feminint genuskodad kan naturligtvis 
vara en (del)förklaring till ridsportens låga status, och även 
en (del)förklaring till det ringa massmediautrymme som 
ägnas ridsporten, den ringa vetenskapliga uppmärksamhe-
ten ridsporten får, och till att det så att säga är »tillåtet» att 
från utpräglade utifrånperspektiv uttrycka sig nedlåtande 
om både hästtjejer och ridsporten som sådan, till exempel 
i massmedia.

Samtidigt finns det en slående kontrast mellan å ena si-
dan den gullighet som ofta kommer till uttryck i samband 
med hästar och tjejer, till exempel i de omvårdnadsinriktade 
bilderna av hästtjejen, i det rosa skimmer som vilar över 
leksaksbutikens My Little Pony och andra hästleksaker, och 
hur en stallmiljö faktiskt ter sig å den andra.

Att vistas i ett stall, sköta hästar och rida, är en smutsig, 
tung och dessutom riskfylld verksamhet. Hästtjejen hante-
rar flyktdjur som kan väga 5–600 kilo, hon klafsar fram i 
grova skor genom lera och snömodd med hästen bredvid sig, 
hon blir smutsig, hon balanserar fyllda skottkärror på höga 
gödselstackar, hon ramlar av hästen under ritt, slår sig, och 
sitter upp igen. 

Många av de texter som på något sätt svarar på frågan 
varför rider tjejer bortser från de tunga och smutsiga de-
larna av ridsporten. Det finns emellertid en del texter, före-
trädesvis från den akademiska världen, där sådant ges en 
tydligare plats och helt andra bilder av hästtjejerna än de 
som presenterats ovan framtonar. Dessa arbeten har kom-
mit i en ganska gles och ojämn ström under så pass lång 
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tid som de senaste tjugo åren. Först på senare tid har det 
börjat komma arbeten som är större än studentuppsatser. 
Andan i dessa arbeten kan enkelt sammanfattas i hur eti-
kern Nina Nikku lät sig citeras på svd.se »Det pratas mycket 
om gullandet med hästarna och omvårdandet, men när en 
tjej på 40 kilo hanterar en häst på 600 kilo då handlar det 
om girlpower.»14 

Historikern Susanna Hedenborg har studerat bilden av 
arbetet i hästböcker, och skriver: »Trots att arbetet med häs-
tar beskrivs som fostrande och till en ökande grad kvinn-
ligt och kopplat till barn, så finns det tunga kroppsarbetet 
kvar i skildringarna. Det är paradoxalt eftersom arbete som 
kräver kroppsstyrka och betraktas som farligt ofta brukar 
genuskodas som manligt.»15

En förståelse av hästtjejen, med tanke på hästsporten 
som tung, smutsig och riskfylld, skulle kunna vara att se 
henne som en könsöverskridare. Rollen som hästtjej verkar 
tillåta sin utövare att vidga gränsen för vad den kvinnliga 
könsrollen annars innebär. Ungdomsforskarna Ella Koren 
och Bente Træen skriver »… stallen rommer aktiviteter som 
forutsetter handlekraft, fysisk och mentalt. Jentene er der 
frivillig, de måker møk och fôrer hester, et arbeid som er 
tungt og tidkrevende. […] På denne rene jentearenaen blir 
ingen mistenkliggjort for å gå ut over feminine konvensjo-
ner, selv om de lukter, kler sig og arbeider som en kar. 
Hesteinteressen ger muligheter till udvidelse av forståelse-
innholdet av det å være kvinne.»16

Redan 1989 skrev Carin Andersson en uppsats där en av 
informanterna uttryckte sig så här: »Ja, du kan tänka dej 
själv när man börjar när man är tio, elva år, och så är det 
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nån som ber dej att bära en höbal och det vill du ju så gärna 
göra för du vill ju göra den här människan… du vill ju va till 
hjälp. Och du sliter med den där och det är tungt. Och sen 
blir det att har du en gång börjat släpa på en höbal då vet du 
ju vad som ska göras, och sen släpar du på den nästa dag och 
sen går det jättelätt […] det är nånting som smyger sig på en, 
det är ju ingen styrka som man går runt och briljerar med, 
utan det är en råstyrka som av idogt tränande har under 
tiden gett dej den. Ja, det är typiskt stalltjejer […] jag tror 
att man mår bättre när man är stark… det ger en känsla av 
välbehag att veta att det här kan jag fixa själv istället för att 
be om hjälp så fort man ska ha nånting gjort.»17 

Förutom tungt arbete innebär ridningen också risker. 
Andrea Hoffmann skriver i sin uppsats: »Att det kan hända 
något oväntat på hästryggen har alla mina informanter er-
farenhet av. Skador av olika slag är en del av hästtjejernas 
vardag; det är en del av sporten som man måste leva med 
om man ska fortsätta. […] Sara [en informant] säger att det 
inte är värt att sluta på grund av detta, det är till och med så 
det ska vara; en del av utmaningen.»18 och »Att rida kan ses 
som ett uttryck för önskan eller sökandet efter det som Ziehe 
kallar för intensifierade situationer. Sara uttrycker känslor 
som rädsla, men vill understryka att detta är en del av häst-
sporten, ›det ska vara så›. Detta kan vara ett sätt för henne 
att uppnå känslomässiga rus.»19

Ännu en aspekt av hästintresset som inte handlar om 
någon feminint genuskodad egenskap är att ridningen kan 
handla om den tillfredsställelse det ger att kunna bestämma 
över ett stort djur. Hoffmanns informant säger »Jag har en 
teori om det är för att små tjejer vill klara av någonting [som 
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de rider] för att små killar hävdar sig genom att sparka på 
folk, och små tjejer får inte riktigt, i klassen till exempel får 
inte små tjejer hävda sig lika mycket så därför får dom rida 
i stället, alltså, inte riktigt få ut sin aggression på hästen 
men dom får styra ett bautastort djur och det ger en viss 
maktkänsla faktiskt som killar kanske får genom att slå el-
ler någonting då, jag vet inte, eller sparka på en fotboll, vad 
vet jag.»20 En bloggare uttrycker ungefär detsamma genom 
att skriva »Vi var små som hästskitar, men gick ändå i stora 
stallet, alltså vi skötte om red på stora hästar inte ponnies. 
Vad det handlade om egentligen? Jo det du, det handlade om 
hur man går från liten hästskit till den som bestämmer… 
DET är vad stallet handlar om…»21

Kontrasten mellan dessa bilder av hästtjejer och de ti-
digare är påfallande. Utifrånperspektivet har bytts till ett 
inifrånperspektiv, de förminskande bilderna byts mot bilder 
av styrka, mod och makt att bestämma över flera hundra 
kilo hästkropp.

Vi har alltså två bilder av ridsporten. Den ena är en 
bild av ridsporten som en väg till heteronormativ femini-
nitet, den andra är en bild av ridsporten som en arena för 
gränsöverskridande eller utvidgade kvinnliga könsroller. 
Kanske behöver detta inte innebära en konflikt? Kanske 
kan det ligga något i båda föreställningarna, samtidigt? Om 
vi bortser från den mest rosadränkta gulligheten och de 
mest könsessentialistiska och/eller normativa idéerna om 
kvinnlighet, så kvarstår ändå att hästarna inte bara ska fås 
att lyda med piskens hjälp och att stallsysslorna inte enbart 
består i att balansera smutsiga skottkärror på gödselstackar. 
Umgänget med hästarna handlar naturligtvis mycket om 
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kärlek och omsorgsansvar, också. Umgänget mellan tje-
jerna i stallarna sker på en arena som i mycket hög grad 
definieras av tjejerna själva. Ridsportförbundet erbjuder 
dessutom ledarskapsutbildningar till ungdomarna, och 
inom ridsportens klubbar utgörs ungdomssektionerna av 
ungdomarna själva, till skillnad från flertalet övriga spe-
cialförbund inom Riksidrottsförbundet där de vuxna sitter 
även i ungdomssektionen och där fattar beslut som gäller 
ungdomarnas verksamheter. (Det finns också arbetsgivare 
som gärna rekryterar just hästtjejer, därför att hästtjejerna 
både har föreningsvana och är vana vid att hugga i och jobba 
tills arbetet är klart.) Jag tror därför att just stallet utgör en 
arena där tjejer kan prova och utveckla ett brett spektra av 
egenskaper, inte bara de mest feminint genuskodade, men 
inte heller enbart egenskaper av könsöverskridande art. Jag 
tror också att stallet just därför skulle kunna vara en särskilt 
lämplig miljö för genuspedagogiskt arbete.22 

heteronormativa förväntningar,  
makt och vanmakt
Jag tror att de här motstridiga bilderna av tjejer och ridsport 
är ett område som kan analyseras i termer av makt. 

Jag vill först illustrera det genom ett personligt exempel: 
I våras blev jag tillfrågad om att sitta med en paneldebatt om 
idrott och genus i samband med hbt-festivalen i Göteborg. 
Min första tanke var att jag inte kunde vara aktuell för ett 
sådant uppdrag, eftersom jag bara rider, och ridning är ju 
ingen riktig sport.23 Så välinternaliserad är föreställningen 
om ridning som något annat, mindre, än en riktig sport i 
mig. Trots att jag ägnat dagar och veckor åt att tänka, läsa 
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och skriva om just det och åt att tänka ut strategier (uppen-
barligen misslyckade) för att själv inte falla offer för den här 
föreställningen.

Den attityd som säger att ridsport inte är en riktig sport 
och att hästintresset främst handlar om sexualitet och för-
beredelse för den förmodade framtida rollen som hetero-
sexuell kvinna, har ett slags makt över hästtjejerna. Och det 
i en kultur som för övrigt tillskriver sport stor vikt och hög 
status. Den attityden riskerar att förminska hästtjejerna, 
att stäcka deras självförtroende, och däri finns det ett slags 
maktasymmetri, och en vanmakt. Det verkar inte uteslutet 
att hästtjejerna försätts i den vanmakten på grund av en do-
minant attityd mot ridsport som är grundad på okunskap. 
Om det är så, borde vanmakten vara möjlig att bryta.

I rollen som könsöverskridande hästtjej finns en sorts 
vanmakt, verksamheten och identiteten är hotad av tidens 
gång. Hästtjejen växer upp och väldigt många av dem läm-
nar stallet i samband med tonårstiden. Betyder det att det 
stämmer att hästintresset inte är annat än en väg till en mer 
mogen och omvårdnadsinriktad femininitet?

Andersson skriver »Det verkar nästan som om pojkarna 
utgör ett hot mot dessa unga flickors gemenskap. De vet att 
när flickorna börjar umgås med pojkar så får de allt min-
dre tid för flickkompisarna i stallet, det blir ett tecken på att 
flickan ifråga är på väg ut ur gemenskapen.»24 Och Ulrika 
Milles skriver »Men det största hotet en hästflicka upplever 
kommer från henne själv. Från första dagen då man kliver 
in i ett stall, i ungefär sjuårsåldern, vet man att man en 
dag kommer att överge den kärlek till hästarna som nu och 
många år framåt är den största i ens liv. Det berättar vux-
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envärlden och hästböckerna subtilt, hånfullt eller brutalt 
redan från början. Man kommer att bli intresserad av killar, 
skaffa pojkvän istället för sköthäst, uttrycket det ›motsatta 
könet› fångar hur hotet formuleras. […] Det presenteras ofta 
av äldre personer med en blandning av medlidande och tri-
umf: ni kommer att vilja det själva, killarna och det andra 
livet kommer att ta all er tid.»25

Eriksson visar att till och med hästböckernas huvudper-
soner ofta lämnar stallet när pojkar och romantik kommer 
in i bilden. Hon skriver »I Riv inte, Robot! anar dessutom 
läsaren att den andra världen, där Mika i första hand är 
flickvän så småningom kommer att bli viktigare än häst-
världen. Det könsöverskridande och hästtjejens ställning av 
att ha makt dämpas alltså i och med att den heterosexuella 
kärleken fått en plats i böckerna.»26 

Frågan om makt är minst lika påträngande när det gäller 
hästtjejernas väg ut ur stallet, som när det gällde den tid de 
faktiskt vistas där. Betyder det faktum att så många hästtje-
jer slutar rida innan de når vuxen ålder att de där svaren på 
frågan om tjejers hästintresse som jag inledningsvis visade, 
ändå är riktiga? Milles skriver »Tonårsflickans exodus ur 
hästvärlden tas ofta som intäkt för bilden av hästintresset 
som skyddad verkstad och övergångsperiod i väntan på fullt 
utvecklad förmåga till lidelse, ett flickornas träningsläger 
för modersinstinkter och ömhetstörst. Varje hästflicka vet 
att detta är fel, en i raden av patriarkatets våta drömma 
om kvinnors naturgivna lust och längtan till ett litet liv i 
självutplåningens tecken där man, barn och härd är livets 
slutmål.»27

Förklaringarna till att tjejerna slutar rida kan naturligt-
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vis vara många. Ridning är dyrt och det tidiga vuxenlivet 
präglas ofta av knappa ekonomiska villkor, och dessutom 
ofta av en bristande kapacitet till långsiktig planering – vil-
ket ridsport och hästhållning i stort sett kräver. Det är heller 
inte unikt för ridsporten att man tappar ungdomarna då de 
når en viss ålder, det gäller för många fritidsintressen och 
idrottsgrenar. Att de krav som kvinnorollen ställer på tjejer 
som börjar bli vuxna är svåra att kombinera med den tid, det 
engagemang och de ekonomiska resurser som ridsporten 
kräver av sin utövare, står väl klart.

Men unga vuxna kvinnor blir snart något äldre vuxna 
kvinnor, och ganska många återvänder senare till stallet 
och hästarna igen. Ibland med sina egna barn i sällskap, 
ibland på egen hand. Milles skriver: »Det finns fler kvinn-
liga kentaurer än man kan tro. De allra flesta börjar dölja 
sin hästkropp under tonåren: skitiga naglar målas över, 
valkar i händerna filas ner och den milda doften av gödsel 
och hårrem dränks i billiga deodoranter. En till tonårsbrud 
förklädd hästgudinna gör sig redo att möta världen utan att 
längre låtsas om sin styrka och grace. Någonstans därinne 
lever kentauren dock kvar, okväst, och många flickor åter-
vänder till stallet som vuxna.»28

Kanske visar ändå de många citaten i den här textens 
senare del att hästtjejerna (de vuxna versionerna av dem) 
har tagit upp kampen om makten, kampen om tolkningsfö-
reträdet? Jag tror att vi här ser ett forskningsfält växa fram. 
Men det finns mycket kvar att göra och många utmaningar 
återstår både att formulera och att anta. 
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vad kan en ryttare veta?
PETRA ANdERSSON

utgångspunkter
Jag tror att jag började fundera på all den kunskap som är 
nödvändig för hästhållningen och ridsporten i samband 
med att jag läste en intervju med någon av de svenska elit-
ryttarna, som sa att ridsport är en extrem kunskapssport. 
Det stämmer nog ganska bra. Inte bara måste ryttaren kun-
na skapa en förtroendefull relation till hästen och vara en 
god ryttare, ryttaren behöver också vara duktig på sårvård, 
kunna avgöra när det är dags att vända sig till veterinären, 
beräkna foderstat, veta vad som är ett bra underlag, kunna 
sköta om betesmarker, parasitbekämpning, vara duktig på 
att backa med släp, kunna välja rätt sadel till hästen och så 
vidare i en nästan oändligt lång lista.

Mycket av den kunskap som krävs för att ryttaren ska 
klara allt detta och en del därutöver skiljer sig inte på nå-
got särskilt sätt från annan kunskap. Sårvård och skötsel 
av betesmarker är inte kunskapsområden som är unika för 
hästvärlden. Delar av de kunskaperna kan man läsa sig till 
medan annat kräver viss praktisk övning. Men det finns 
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ingen ting där som jag i det här sammanhanget ser något 
skäl att fördjupa mig i, det är inte där jag har mina funde-
ringar om hästmänniskans kunskaper. De här kunskaperna 
låter sig också i de allra flesta fall kontrolleras. Om vi lyckas 
backa in våra hästsläp på den anvisade platsen, så kan vi 
backa med släp, om höet kommer in och är av god kvalitet 
så kan vi odla och skörda hö. De veterinära kunskaperna 
utvecklas och kontrolleras i princip på samma sätt som de 
humanmedicinska. Naturligtvis kan den kritiska diskussio-
nen kring detta kompliceras och fördjupas avsevärt, men jag 
tror ändå att det framgår vad jag menar och att det framstår 
som någorlunda rimligt.

De kunskapsområden som intresserar mig och som 
framstår som mer specifika för just ridsporten är istället 
den kunskap som gör att man lyckas skapa en förtroendefull 
relation mellan människa och häst samt den kunskap som 
gör att man är en god ryttare. 

I de sammanhangen står det betydligt mindre klart för 
mig hur kunskaperna skulle kunna kontrolleras och vär-
deras. Man kan naturligtvis, i analogi med resonemangen 
ovan, säga att om hästen lyder sin skötare eller ryttare och 
fungerar, så är kontakten god. Och att ett sätt att mäta ryt-
tarens skicklighet är genom tävlingsprestationer eller pre-
stationer som liknar dessa, även om de inte sker i tävlingens 
form.

Mina funderingar om hur vi ska förstå den kunskap vi 
nog ofta tycker oss ha, är alla knutna till olika idéer om hur 
både dagens och framtidens ryttare skulle kunna utveckla 
mer ödmjukhet och respekt för hästarna.
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tvärsäkerhet och ridsportens språk
Jag möter mycket sällan i de miljöer där jag vistas så  
mycket tvärsäkerhet som i stallet, och ingenstans möter 
jag så mycket tvärsäkerhet ifråga om saker där grunden för 
tvärsäkerhet, grunden för kunskap, förefaller mig vara så 
osäker som just i samband med ridningen och kontakten 
med hästen. 

När det gäller ridkunskaperna och den tvärsäkerhet som 
tycks omgärda dem, undrar jag om inte en del av svaren på 
mina funderingar står att finna i språket. Jag tror att det 
språk vi använder för att tala om ridningen, ridningens 
terminologi, har en inbyggd ton av tvärsäkerhet som lig-
ger i själva uttryckssätten, en tvärsäkerhet som kanske inte 
motsvarar den säkerhet som egentligen föreligger eller vore 
motiverad? Ryttarspråket – stora delar av det – innehåller 
uttryck vars grund och betydelse blir mer oklar för mig ju 
mer jag funderar på det. 

Vi säger om hästen att den »går ärligt till ytterhand», »står 
emot», »lägger över vikten på bakdelen», »bjuder framåt», 
»springer från uppgiften», »hästen är mellan hjälperna» och 
en massa annat i samma stil. För mig framstår många av de 
här uttrycken som att de närmast syftar till att hindra mig 
att lära mig vad som egentligen händer med hästen, och vad 
som händer mellan häst och ryttare.

Naturligtvis vet jag i ett avseende vad de här uttrycken 
betyder. Uttrycken fungerar så som terminologier brukar 
fungera; personer med vana vid hästar och kännedom om 
till exempel dressyrridning, skulle oftast använda ungefär 
samma uttryck för att beskriva samma sak vid samma till-
fälle, eller i vart fall förstå vad som avsågs med uttrycken. 
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Uttrycken verkar alltså fungera tillfredsställande väl för 
kommunikation ryttare emellan, eller ryttare och tränare 
emellan. Och det räcker väl, det är ju vad terminologin är 
till för. 

Men mina funderingar tar inte slut med det.
Jag funderar istället över i vilken mån de där uttrycken 

motsvarar det som faktiskt händer. Vad menas med att »gå 
ärligt till ytterhand», till exempel? Vadå ärligt? Vad gör 
hästen, vad händer med hästen, vad är det som sker i häs-
tens kropp och huvud? Hur skulle det bäst beskrivas, om vi 
kunde ta del av det? Är det till exempel ens säkert att hästen 
vid samling flyttar över vikt till bakdelen, även om det ser 
ut som om det är vad som händer? Jag vill minnas att någon 
studie häromåret visade att detta inte alls är vad som sker, 
men jag har bara vagt hört talas om det och inte alls satt mig 
in i det. De som pratade om det sågade i alla fall den studien 
jämns med fotknölarna, det var bland det dummaste de hade 
hört talas om. Och jag undrade hur de kunde vara så säkra. 
Själv vet jag inte alls, jag vet bara hur man använder språket 
när det gäller den här sortens ridteori. Jag vet när det anses 
rätt att använda de olika uttrycken, men inte mer än så. Jag 
vet inte vad uttrycken egentligen, mer exakt, representerar.

Mina funderingar rör framförallt den undergivenhet, det 
förtroende och den sårbarhet som hästen sägs visa sin ryt-
tare då den går i eftergift och i form. 

Jag vill för säkerhets skull betona att jag här inte tänker 
på omdebatterade träningsformer som rollkur/hyper flexi-
on, som många ser som ett tvång till eftergift, undergivenhet 
och underkastelse, och det finns också kritiker som hävdar 
att hästen tar fysisk skada av sådan träning. Jag vet inte om 
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de har rätt eller fel, men dessa metoder är alltså inte ämnet 
för mina funderingar, ämnet för mina funderingar är språ-
ket om ridning. 

Snarare tänker jag på det som Kyra Kyrklund beskriver 
som »en totalt eftergiven häst och inte bara en häst som går 
i den föreskrivna formen. Den ska slappna av och ge efter i 
rygg, hals och nacke. Först när detta sker kan den gå korrekt 
på tygeln, så som jag definierar detta begrepp, och först då 
kan den uppfatta mina impulser korrekt.» Kyrklund säger 
också att det viktigaste i detta sammanhang är att »hästen 
väntar på mig». Med väntan avses att hästen inväntar rytta-
rens hjälper utan att vare sig öka eller minska tempot och att 
hästen fortsätter att följa hjälpen, även om den inte uppre-
pas eller aktiveras hela tiden, tills ryttaren ger någon annan 
hjälp och därvid ber hästen göra något annat.1

Vad jag undrar är vad som sker i hästen, i dess medvetan-
de, i dess känslor och tankar när det som Kyrklund beskriver 
inträffar, i relation till hur Kyrklund beskriver det. Jag vet 
vad Kyrklund menar, jag vet hur det ser ut och hur det känns. 
Men jag vet inte hur det upplevs från hästens sida, och jag 
vet alltså inte heller vad jag ska tro om beskrivningen av det 
som sker. Hur väl träffar beskrivningen av hästens avspän-
ning och eftergivenhet vad som faktiskt sker med hästen?

Jag undrar ofta vad som händer i hästens huvud, i dess 
föreställningsvärld, när den – till synes – lämnar över till 
människan att ta befälet. Detta är särskilt tydligt vid rid-
ningen. Hur hästen när den ger oss eftergift, också alltmer 
lämnar över sig så mycket till oss, samtidigt som den inte 
förlorar sitt eget initiativ. Den fortsätter ju att bjuda framåt, 
att vilja framåt. Och om det blir tillräckligt mycket miljö-
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störningar så kommer den att reagera på dem. Men ändå. 
Vad är det som händer i huvudet på hästen när den – som 
sker nästan varje ridpass av någon kvalitet – går från att 
vara hästen som ryttaren sitter på och för all del styr runt 
med ganska kontrollerat – till att ge det där engagemanget 
och lyhördheten för ryttarens önskemål som varje någor-
lunda ridbar häst ger?

Ingen kommer troligen att kunna svara mig på det, och 
jag undrar nästan varje dag. Jag undrar alltså både hur väl 
terminologin beskriver det som sker, och vad det faktiskt är 
som sker.

Jag vet inte hur man skulle utforma den forskning som 
möjligen skulle kunna föra oss närmare ett svar på frågan. 
Det jag tror mest på är nog fortsatta samtal, simpelt nog. 
Att vi, mycket mer och mycket mer systematiskt än hittills, 
och med kompetenser från så många som möjligt av häst-
världens olika områden och dessutom med så många olika 
akademiska kompetenser som möjligt, pratar och skriver 
om det här. Därför att det är intressant att utröna vad det är 
vi kan få av våra hästar när vi rider dem väl, och om det vi 
får är det vi vill ha. Om det hela är det bästa för häst och ryt-
tare, eller om vi bör tänka och prata annorlunda än vi gör.

Vad gäller själva språket tror jag att vi får fortsätta att 
leva med att många av ridsportens termer kanske snarare 
är ett slags bilder för vad som sker, än de faktiskt beskriver 
det som sker. Men jag tror att det är viktigt för oss att arbeta 
med vår begreppsapparat, bland annat därför att språket 
om hästarna och ridningen formar oss och formar de nya, 
unga ryttare som börjar rida. Genom att fundera medvetet 
över vårt språkbruk, tror jag att vi i alla fall i viss mån kan 
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påverka vilken attityd de nya ryttarna kommer att ha till 
hästarna i framtiden.

hästen vet vad ryttaren vill?
En av de saker jag som ryttare återkommande fascineras av 
är att hästens kunskap om sin ryttare så ofta verkar över-
träffa ryttarens kunskap om hästen. Ett exempel på vad 
jag menar är den unghäst jag just nu grundutbildar. Ingen  
annan än jag har ridit hästen, så jag vet alltså exakt vad vi 
har gjort tillsammans och vad den rimligtvis har hunnit 
lära sig. 

Jag är ingen särskilt skicklig ryttare så det händer ganska 
ofta att min hjälpgivning är inexakt eller på annat sätt otyd-
lig. Naturligtvis händer det att jag sitter i sadeln och försöker 
visa hästen vad jag vill att den gör, utan att vi riktigt får till 
det. Hästen förstår inte vad jag menar, jag misslyckas med 
att göra mig tydlig för den. Ändå gör hästen plötsligt rätt, 
förstår plötsligt vad jag menar och utför då ofta sin uppgift 
på ett bättre sätt än jag förväntar mig eller ber om. Hur kan 
hästen veta? Hur kan kanske fem eller tio misslyckanden på 
rad från min sida resultera i att hästen ändå lyckas?

Jag tror att en del av det har sin förklaring i det system av 
hjälper och belöningar som ryttare använder i någon form. 
Vanligtvis handlar det om en kombination mellan negativ 
och positiv förstärkning. Det vill säga, negativ förstärkning 
som innebär att ryttaren ger hästen en viss hjälp, vilket är 
att betrakta som ett (vanligen lindrigt) obehag för hästen 
och när hästen lyder hjälpen upphör ryttaren att ge den. På 
så vis antas hästen lära sig att den gjorde rätt, då den ju be-
lönas med att slippa det obehag som hjälpen innebar. Positiv 
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förstärkning innebär att då hästen gör det man önskar att 
den gör och alltså lyder hjälpen, så upphör hjälpen precis 
som vid negativ förstärkning, men ryttaren lägger också 
till en belöning, en behaglig upplevelse utöver att obehaget 
av hjälpen upphör. Vid ridning består belöningen ofta av 
berömmande ord, klapp på hästens hals eller eftergift på 
tygeln.

Här finns naturligtvis en del av svaret på varför hästen i 
mitt exempel ovan verkar veta vad ryttaren vill att den ska 
göra trots att den ännu inte har lärt sig den aktuella hjäl-
pen. Ryttaren ger en hjälp, och när hästen svarar felaktigt 
på hjälpen, hejdas den. Att en begåvad och kreativ häst då 
efter att antal misslyckade försök provar att svara på hjäl-
pen på ett annat sätt är kanske inte att förvånas över? När 
detta sker, upplever ryttaren att hästen kan något som ryt-
taren inte lärt den, men tvärtom just misslyckats upprepade 
gånger med att visa den.

Men jag har ändå ingen känsla av att detta är hela för-
klaringen. Jag tycker att hästen gör rätt lite för ofta och på 
lite för hög nivå för att detta ska kunna vara förklaringen 
ensam. Och jag har ingen aning om vad som skulle kunna 
vara den kompletta förklaringen. För mig känns det här som 
ridningens mest mysteriösa sida – att hästen verkar veta 
allt om ridning redan innan ryttaren har hunnit lära den 
det. Hästen tycks veta hur ryttaren ska sitta i sadeln, hur 
ryttaren ska inverka på den, och hästen belönar ryttaren 
omedelbart när ryttaren gör rätt. Det gäller till och med den 
nästan helt oskolade unghästen.

Jag skulle gärna vilja att vi talade om detta, hur hästen 
kan veta, att hästen tycks veta. Jag tror att om vi i högre 
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grad red utifrån inställningen att hästen vet mer än vi, vet 
mer om ridning än vi, vet mer om oss som ryttare än vad vi 
vet om hästen som ridhäst, så skulle det hjälpa oss långt i 
arbetet att lära oss att lyssna till hästen. Riktigt god ridning 
verkar alltid förutsätta att ryttaren är öppen för hästen och 
lyssnar till den riktigt noga men för alltför många ryttare 
ligger det alltför nära till hands att istället överrösta hästen. 
Jag är dessvärre inget undantag.

ryttarkänslan, ryttarlyckan
Jag har redan antytt en hel del funderingar kring ridningens 
kvalitet och hur man kan veta vad som är rätt eller bra. En 
del av det handlar om frågan hur väl ryttarterminologin be-
skriver vad som faktiskt sker, att terminologin kanske inte 
särskilt väl förmedlar kunskap om vad som sker, men ändå 
möjliggör för oss att tala om ridningen med förståelse.

Om språket alltså kanske bristfälligt redovisar våra ryt-
tarkunskaper i vissa avseenden, kan man fundera på huru-
vida känslan säger oss något om rätt och fel, bra och mindre 
bra, när det gäller ridning.

Jag minns de två första gångerna jag lyckades rida en 
häst i något slags form, med någon form av om inte samling 
så bärighet och eftergift. Mjukhet och bjudning, jag minns 
känslan av hur min och hästens ryggrad och nervsystem 
kopplades ihop och våra två kroppar blev till en, som det 
kändes. De här två tillfällena framstår för mig än idag som 
den bas som min ridning utgår från. Det var då det började, 
vägen dit var transportsträcka, mot vad visste jag inte förrän 
jag var framme. Men det gav tveklöst lön för mödan.

Det var på ridskolan när jag var barn. Jag vet inte hur 
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gammal jag var, och jag vet inte om de här två lektionerna 
ägde rum med lång eller kort tid mellan. Jag minns inte om 
jag efter det första tillfället fick vänta, längta och kämpa för 
att få uppleva det igen. Men jag minns vilka hästar jag red – 
ridskolehästar utan kända härstamningar, nu borta sedan 
länge – och jag minns vilka olika ridbanor lektionerna hölls 
på vid de båda tillfällena. Jag minns instruktörens beröm. 
Men det som gjorde djupast intryck var inte berömmet, utan 
känslan av hästen som bar mig och samtidigt var som en del 
av mig. Hur hästen lät sig påverkas av min minsta rörelse, 
och hur jag kände hästens rörelse genom dess kropp, genom 
min kropp.

För att tänka lite mer kritiskt på det här: vilken samlings-
grad kan det ha handlat om? Hur precis kan min hjälpgiv-
ning ha varit? Självklart måste det ha sett ut som ett barn 
som rider ridlektion på ridskolan, vilket det var, inte som 
den svävande och samtidigt kraftfulla dans det kändes som. 
Och jag vet nog ändå att när jag numera upplever samma 
känsla, så ser det helt annorlunda och betydligt mer över-
tygande ut. Samtidigt som jag tror att de riktigt skickliga 
ryttarna upplever samma eller en mycket likartad känsla i 
sina bästa stunder, vilka i sin tur ser väldigt mycket bättre 
ut än de bästa stunder jag kan prestera.

Jag har fått lära mig att den här känslan säger att ryttaren 
gör rätt.

Om det stämmer betyder det att jag gjorde rätt de där 
gångerna som barn, jag gör rätt nu när jag då och då, svind-
lande minuter, får uppleva den där känslan igen, och de 
riktigt framstående ryttarna gör rätt när de har de här upp-
levelserna. Jag vet inte hur ofta det händer dem. Jag vet att 
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om jag för en enda minut red som de, skulle jag få den där 
känslan, men jag tror inte att de har den hela tiden. Eller ens 
det mesta av tiden.

Om det stämmer att den här känslan säger ryttaren när 
något är rätt, så betyder det att detta något kan vara rätt på 
väldigt olika sätt. För jag tror verkligen inte att betraktaren 
skulle se så stora likheter mellan det jag lyckades göra under 
de där två lektionerna som barn, och det som en Kyrklund 
gör när hon får känna så där.

Kan så olika saker som min barnsliga ridning och världs-
elitens vara rätt samtidigt?

Pratar vi ens om samma känsla?
Det som talar för att vi talar om samma känsla är att jag 

upplever känslan likadan idag när allting tycks stämma, 
som jag gjorde vid de där ridlektionerna för över trettio år 
sedan.

Jag undrar så vad de här känslorna kan lära oss. Det vore 
så spännande att få veta.
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Livet som stör
Om hästunderstödd terapi i psykiatrisk öppenvård

JONNA BORNEMARK &  

ULLA EKSTRÖM von ESSEN

— Att bli som störd av själva livet och gilla det, det är vad vår 
verksamhet handlar om.
 Lena Stenvall, skötare inom den psykiatriska öppen-
vården i Skellefteå fångar på sjungande norrländska in 
kärnan i den verksamhet som hon och kollegan Marica 
Ljungholm, legitimerad psykiatrisjuksköterska, utarbetat 
formerna för sedan tio år tillbaka. De är pionjärer inom det 
breda fält som kallas hästunderstödd terapi. I Sverige före-
kommer många olika former av terapi och coachning som 
innefattar hästar. Det kan handla om rörelsehindrade barn 
som får rida för att spänningar i muskler ska släppa, om che-
fer som vill undersöka och utveckla sitt ledarskap eller, som 
i Skellefteå, om behandling av patienter med olika typer av 
ångest- och depressionsproblematik.

»Att bli som störd av själva livet» kan tolkas på flera sätt. 
En tolkning kan vara att livet ger människan törnar som till 
och med kan göra henne »störd» och neurotisk. Lena syftar 
dock inte på det utan istället på att det är »själva livet», den 
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levda erfarenheten som i deras verksamhet träder fram, ja 
till och med stör och tränger sig på, och på så vis fungerar 
läkande för den vars tillvaro alltmer kommit att präglas av 
nedstämdhet, social fobi och undvikande beteende. 

År 2000 togs ett beslut inom psykiatrin i Skellefteå om 
att satsa på en verksamhet som inbegrep möten och arbete 
med hästar för patienterna. Lena och Marica, båda med 
mångårig hästvana och lång erfarenhet av att arbeta med 
patienter i psykiatrin gav sitt projekt namnet Passage, en 
verksamhet där det idag arbetar fem personer. Här fick de 
möjlighet att förena två kunskapsfält som inte möts så ofta – 
hantering och utbildning av hästar och psykologisk behand-
ling av människor. De betonar att relationen med de hästar 
som de arbetar med – just nu Lina, Boston och O’boy – är 
precis lika viktig som relationen med patienterna som de 
behandlar. »Om inte hästarna mår bra och känner sig full-
komligt trygga, kan vi inte bedriva den här verksamheten». 
Hästarna är NH-tränade1 och utvalda för sitt lugn men också 
för sin öppenhet och arbetsvilja. Två av dem är tinkers och 
den yngste, Boston, är en imponerande ardenner på uppe-
mot 800 kg. De tränas kontinuerligt av Marica.

Patienterna kommer en eller flera gånger i veckan ut  
till stallet som ligger på en gård i lantlig avskild miljö. De 
arbetar vanligen i grupper, men även enskild terapi före-
kommer. Terapiarbetet inleds med ett studiebesök, och vill 
man fortsätta upprättas ett samarbetsavtal mellan patienten 
och Passage. Arbetet med hästarna sker i stallet, rundcoral-
len2, eller på ridbanan. 

Vad är då hästarnas roll i det hela? »Hästarna fungerar 
som ett slags katalysatorer», berättar Lena och Marica, »det 
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kan handla om att i mötet med hästen kommer känslor upp 
som vi annars missar i ›vanlig › terapi, eller att vårt eget 
omhändertagande förhållningssätt till hästarna skapar för-
utsättningar och inre bilder för att bygga förtroende i grup-
pen». Hästarna blir också som mentala »avlastningsytor», 
berättar de. Det kan vara lättare att se och bearbeta sitt eget 
beteende genom att studera hästens reaktioner. Hästar blir 
till exempel lätt rädda för saker och genom att se hur hästar 
reagerar och bearbetar sin misstänksamhet kan patienten 
hitta nya sätt att förhålla sig till sin egen rädsla. Hästen är 
nyfiken och via sitt förtroende för ledaren, vågar hästen 
möta sina »spöken». Men en häst gör det i sin takt, den pres-
sar sig aldrig över sin egentliga mentala förmåga, så som 
människor gör. »Hästarna visar att med rimliga krav på sig 
själv och med lämpligt stöd, klarar man av att lösa situatio-
ner själv», säger Lena.

En annan viktig aspekt är att hästarna alltid reagerar är-
ligt, utan att förställa sig och att de heller inte värderar sina 
egna reaktioner som dåliga eller duktiga.

En tredje att hästarna erbjuder en möjlighet att arbeta 
med kroppen och känslan. Att rida på hästarna är en ganska 
liten del av det behandlande arbetet. Först arbetar man med 
mötet med hästen, med att vara tydlig i sitt kroppsspråk och 
sin viljeriktning. Närhet och närvaro övas genom ryktning 
och taktil massage. För några av patienterna börjar man 
ännu mer basalt med åka i vagn bakom en stor vaggande ar-
dennerbakdel som i lugn rytm drar en ut på skogsvägarna, 
ut i »själva livet». 

Hästarna och deras reaktioner fungerar också som meta-
forer för det mänskliga. Mycket av det terapeutiska arbetet 
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går ut på att gemensamt kartlägga vad det egentligen är för 
problem som patienten har. Det handlar om att skapa bilder 
av problemet och hitta vägar att arbeta med det. Här kan 
upplevelsen tillsammans med hästen och inte minst hästen 
som metafor skapa en kreativ dynamik som det annars »kan 
ta år att uppnå i samtalsrummet på kliniken», säger de. 

De har många spännande erfarenheter och i det följande 
kommer vi genom deras berättelser undersöka några cen-
trala aspekter av deras arbete: Hur hästarna fungerar som 
metaforer och katalysatorer i det terapeutiska arbetet, hur 
miljön fungerar läkande, vilka praktiska kunskaper tera-
peuterna har upparbetat och slutligen vad som krävs av 
hästarna.

hästarna erbjuder metaforer
Lena och Marica berättar om »Sonja»3, en drygt 30-årig 
kvinna som har haft en tuff och utsatt uppväxt, och som 
även har flera anledningar till att inte lita på vården. Tera-
peuterna har haft svårt att få igång ett samtal med henne 
eftersom hon har så tunga erfarenheter. 

»Kan jag gå bakom hästen?» frågade Sonja Lena på ett av 
hennes första besök i stallet. »Ingen av våra hästar sparkas, 
men just den här hästen är en islandshäst och de har vuxit 
upp utan naturliga fiender och därför är den särskilt tålig», 
svarade Lena. »Så skulle jag ha behövt växa upp», replike-
rade Sonja.

Denna lilla kommentar innebar en plötslig öppning till 
Sonjas hela problematik. Lena hade ju inte haft några så-
dana baktankar med sitt svar utan hon ville bara ge en enkel 
information om hästen. Gång på gång visar det sig att när de 
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pratar om hästarna kopplar patienterna deras beteende och 
situation till sina egna erfarenheter. För Sonja var det första 
gången hon öppnade upp sig och själv verbalt reflekterade 
över sin situation. På så sätt erbjuder hästarna ingångar till 
en rad olika ämnen. Lena tror att den här ingången också 
var möjlig för att Sonja inte behövde fortsätta prata om det. 
Det är mer »riskfritt» att släppa lös en sådan tanke i stallet än 
i ett terapirum där hon vet att hon måste fortsätta prata om 
det i kanske 45 minuter. I stallet kan hon börja verbalisera 
erfarenheterna utan att vara inlåst i det språkliga rummet. 
Dessa små öppningar innebär också att ett förtroende mel-
lan terapeut och patient kan börja byggas upp.

Att hästarna ständigt fungerar som överförings- och av-
lastningsyta innebär att terapeuterna måste vara noggran-
na med vad deras hästhantering signalerar till patienterna. 
Ett problem med hästarna är att de lätt blir överviktiga och 
Lena och Marica har övervägt att ha munkorg på dem (som 
gör att hästarna kan äta, men inte så mycket). Men de är 
tveksamma till en sådan lösning eftersom de måste fundera 
över vilken sorts signaler det skulle skicka till överviktiga 
patienter eller patienter med ätstörningar. Patienterna iden-
tifierar sig ju ofta med hästen och kanske skulle det inne-
bära att de kände sig illa till mods. Å andra sidan skulle 
det kunna innebära att diskussioner tog fart om hur det är 
rimligt att begränsa sitt ätande. Här måste de överväga den 
ångest munkorgen kan ge patienten mot nyttan för hästarna 
och möjligheten att det kan leda till fruktbara samtal. Att 
hästarna ständigt erbjuder metaforer för att påbörja olika 
diskussioner är en av terapeuternas starkaste erfarenheter, 
men också att patienternas reaktioner ofta är överraskande 
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och svåra att beräkna – det kan slå åt ett helt annat håll än 
de hade förväntat sig.

En sådan förvånande vändning skedde vid ett tillfälle 
när de arbetade på temat undvikande. Många av patienterna 
har en ångest som kan leda till att de undviker att gå ut eller 
undviker den ena eller andra situationen när det blir allt 
för jobbigt. Efter att ha pratat teoretiskt om detta skulle de 
fortsätta med övningar med hästarna. Till sin hjälp hade 
de fågelskrämman »Peter» med orange overall och keps. 
Lena skulle låta honom hoppa fram bakom ett hörn för att 
de skulle få se hur den stora ardennern Boston hanterar en 
obehaglig situation. Men när Peter hoppade fram rörde Bos-
ton inte en min. Lena och Marica kände sig ganska miss-
lyckade när övningen inte gick som de hade tänkt. De gjorde 
en ännu mer skrämmande situation och slängde fram Peter 
mot Boston – men fortfarande ingen reaktion. 

»Ja, det här gick ju inte riktigt som vi hade tänkt oss», sade 
Lena till gruppen, men hittade genast en vändning: »Tycker 
ni att vi är misslyckade som hästterapeuter nu? Borde vi 
kanske sluta med det vi gör och söka oss ett annat jobb?» På 
så sätt fick de igång ett samtal om hur man hanterar »miss-
lyckanden». Diskussionen ledde också till att de frågade sig 
varför Boston inte reagerade på något som de flesta hästar 
skulle tycka var skrämmande. På denna väg kom de fram till 
att han har blivit utsatt för det skrämmande i lagom doser 
och många gånger, vilket har lett till att han blivit trygg i 
situationen. Därmed kunde de diskutera hur man genom 
små utmaningar kan ta stora steg framåt. De kunde också 
konstatera att Boston tog stöd av Marica vilket ledde till en 
diskussion om relationen mellan att ha en egen grundtrygg-
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het och att ta stöd av någon annan. Den »misslyckade» öv-
ningen blev därmed riktigt lyckad.

Hästarna är på många sätt väldigt lika människor. Vi är 
båda flockdjur som utöver basbehoven sömn och mat även 
behöver närhet, trygghet och kärlek. »Men utifrån denna 
grundläggande likhet är det många gånger skillnaderna 
som gör att vi blir uppmärksamma på hur vi själva rea-
gerar», säger Lena. »När det händer obehagliga saker flyr 
hästarna på ett konkret och enkelt sätt: de springer iväg» 
fortsätter Marica, »men människor flyr också fast på andra 
sätt. Kanske genom att dricka, skära sig eller något annat.» 
Beteenden kan därmed bli tydliga genom att de speglas i en 
annan varelse som är både lik och olik. Kanske är det därför 
som hästarna fungerar så bra som metaforer. Situationerna 
med hästarna blir inte allt för lika, vilket innebär att ånges-
ten kan hållas på avstånd. Men de är ändå tillräckligt lika, 
och många gånger överraskande lika, vilket innebär att de 
ständigt levererar nytt tankematerial. 

hästen som känslans katalysator
Hästarna erbjuder alltså en värld av metaforer som gör att 
patienterna kan få syn på, verbalisera och analysera sin 
egen situation. Men hästarna kan också vara direkt aktiva 
i terapin. Inte minst genom att de har ett annat förhållande 
till känslor. 

Flera av Lenas och Maricas patienter är duktiga på att 
dölja sin oro och ångest, många gånger blir även terapeu-
terna lurade. Men hästarna lurar de inte. Marica berättar 
om hur hennes patient Kerstin reagerade när de arbetade 
med Boston i rundcorallen. »Vill du pröva att flytta bakdelen 
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på Boston?» frågade Marica. Kerstin svarade glatt »Javisst!». 
Men i sina rörelser var hon osäker och inte alls så kavat som 
hon lät på rösten. Boston fångade förstås upp det och flyttade 
inte bakdelen. När Marica såg hur Boston reagerade frågade 
hon: »Är det så att du egentligen inte vill eller känner dig 
mogen?» Kerstin insåg att hon faktiskt inte ville och svarade 
jakande.

Marica och Lena vittnar om att det titt som tätt händer 
att hästarna känner av en person och situation på ett sätt 
som de själva inte gör. »Våra patienter har ofta en väl upp-
byggd fasad, de lägger på ett glatt leende och lurar den mest 
välutbildade terapeut. Vårt mellanmänskliga tolkningsfilter 
och vår starka tilltro till synintrycket gör att vi uppfattar 
situationen på ett annat sätt än hästen», förklarar Lena. Vi 
människor blir helt enkelt mer fast i ett mellanmänskligt 
spel som hästarna står utanför och därmed kan bemöta 
mer direkt. Inte minst saknar hästarna det rationella filter 
som människor så ofta tolkar sina egna och andras känslor 
genom. Hästarna kan därmed ta in känslor och reagera på 
dem på ett mer omedelbart sätt. »Kanske är det detta sätt 
att fungera på som gör att så många människor upplever 
kontakten med hästar som magisk. Därför använder vi oss 
ofta av devisen »det är inget magiskt med hästar, det bara 
känns så», säger Lena. 

Vid ett annat tillfälle upptäckte en annan patient, Petra, 
att hon i mötet med en lite påstridig häst backade. Marica 
påpekade att det innebar att Petra sa till hästen: »Varsågod, 
ta mitt utrymme» och frågade om Petra ofta gör så. Petra 
tänkte efter och konstaterade att hon nog gjorde så i många 
situationer utan att själv märka det. »Jag står inte upp 
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för mig själv, tar den plats jag behöver eller säger vad jag  
tycker.» Ett beteende som blivit en vana, och kanske till och 
med en del av personligheten är i vardagslivet svår att få 
syn på – liksom fisken inte ser vattnet den simmar i. Men i 
mötet med hästen – där relationen är lik och samtidigt olik 
den till människan – träder grundläggande mönster och 
förhållningssätt plötsligt fram.

Denna relation mellan människa och häst innebär också 
att hästarna erbjuder möjligheter att träna på olika känslor. 
Tomas hade till exempel svårt för att tala inför en grupp, 
han hade avbrutit flera arbeten när det förväntades att han 
skulle säga något på arbetsplatsträffarna eller i fikarum-
met. En dag jobbade han i rundcorallen med Boston då någ-
ra förbipasserande hästar skrämde upp honom så att han 
blåste upp sig till dubbel storlek. Tomas som höll honom i 
grimskaftet sa: »Hjälp, nu känner jag mig väldigt liten. Det 
känns precis som när jag ska ställa mig och prata framför 
en grupp människor.» Eftersom Marica visste att det var 
en säker situation där Boston inte skulle göra något mer än 
blåsa upp sig, tog hon tillfället i akt och frågade: »Orkar du 
stå kvar och stanna i situationen och känna efter hur det 
känns?» Tomas stod kvar och efter ett tag andades Boston 
ut och återgick till normal kroppsstorlek. Tomas berättade 
hur liten och rädd han hade känt sig och hur rädd han var att 
alla skulle se hur rädd han var. Men han konstaterade också 
att situationen visserligen var jobbig, men att den ju faktiskt 
gick att genomleva. Tomas fick därmed erfarenheten av att 
han hade kunnat ta sig igenom några av de känslor som att 
prata inför andra människor försätter honom i. Han hade 
inte behövt göra det ensam, utan Marica hade varit med och 
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gett honom det stöd han behövde – men det var han själv 
som hade hållit kvar i Bostons grimskaft. Denna situation 
var nog en av anledningarna till att Tomas istället för att 
undvika jobbiga situationer nu började möta dem. Han har 
idag återupptagit sin praktikplats. Kanske är detta också ett 
bra sätt att bli »störd» av livet. Istället för att undvika jobbiga 
situationer kan patienterna i den hästunderstödda terapin 
börja möta dessa olika situationer i livet självt och inte bara 
prata om dem. Därmed får de uppleva att det går att leva 
igenom dem och skaffar sig en kunskap som sitter i kroppen. 

miljö
Det är inte heller bara hästarna som gör detta möte med 
livet självt möjligt. Själva stallmiljön beskrivs av Lena och 
Marica som en central verkande faktor. 

En dag ombads de att ta med en tjej, Stina, som var inlagd 
på en psykiatrisk avdelning. Lena svarade att visst kunde 
hon följa med ut till stallet. På vägen ut frågade Lena om 
det var något de borde veta om henne. Stina svarade, »Tja, 
kanske det» och visade sina underarmar som var fulla med 
skärmärken, »det kanske är bra att ni ser till att det inte finns 
något vasst där ute.» »Men du kan ju inte skära dig i stallet!» 
replikerade Lena. När de kom fram möttes de av Marica som 
glatt sa: »Vad bra att ni kom, jag hade tänkt att vi skulle gå 
ut i hagen och frisera hästarna» och så gav hon en nyinköpt 
mansax till Stina för att hon skulle känna sig välkommen 
och fortsatte »den här kan ju du ta». Lena blev förstås väldigt 
nervös och försökte väsa mellan tänderna till Marica: »Hon 
skär sig…». Lite senare var Stina plötsligt borta och saxen 
med. De letade nervöst tills de hittade henne hos kaninerna 
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– utan sax. Liksom många tjejer som skär sig var Stina inte 
självmordsbenägen och Lena tror att när hon kom till stal-
let, där det är tydligt att hästarna och de andra djuren kom-
mer först kunde hon, åtminstone tillfälligt bryta sig ut ur ett 
vanemönster och sitt fokus på sig själv. På avdelningen är det 
lättare för patienterna att hela tiden fokusera på sin smärta 
och därmed till exempel försöka skära och skada sig. Därför 
finns det mycket kontrollrutiner kring patienterna där. Det 
blir en stark fokusering både hos patienter och personal på 
att det kan uppstå självskadebeteende. I stallet däremot, fick 
Stina skärredskapet i handen men använde det inte. Den här 
incidenten bidrog ändå till att de ändrade om sina rutiner. 
Idag skulle de inte arbeta på det sättet utan har alltid en 
längre upptakt – i form av studiebesök och vårdplansinter-
vju – innan de tar med någon till stallet.

Lena fortsätter: »Det kan vara självklart att skära sig på 
avdelningen medan det inte är det i stallet. På samma sätt 
har de tunga tankarna svårare att komma fram när det kom-
mer en kacklande höna springande. Man blir som störd av 
livet hela tiden.» 

I stallmiljön är det också lätt att jobba med närhet och 
beröring eftersom det är självklara och nödvändiga delar i 
omsorgen om hästarna. För många patienter innebär det att 
de kan få en välbehövlig positiv erfarenhet av att vara i en 
nära och omvårdande relation till en annan varelse. Marica 
konstaterar också att det ofta är de gånger som de masserar 
hästarna som deltagarna berättar hur mycket de tycker om 
dem. Även när det gäller att träna närhet är det i stallet något 
som man inte bara pratar om utan patienterna får hjälp att 
vara mitt i känslan. 
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Stallmiljön innebär också något så enkelt som att patien-
terna måste gå ut, något som kan utmana många patienter 
som har blivit sittande inne allt för mycket. Efter en riktigt 
kall och blåsig körtur är det väldigt skönt att komma in och 
få dricka en kopp te. »Man känner i alla fall att man lever» 
som en av patienterna sa efter en iskall tur. I stallet och i 
samvaron med hästarna tvingas man möta aspekter av livet 
som inte är helt behagliga och kan inte avskärma sig från 
dessa vilket många av patienterna tidigare har gjort. Miljön 
tvingar en att förflytta fokus från sig själv till det som pågår 
runt omkring. 

Liksom i all gruppterapi spelar de andra deltagarna stor 
roll när de får upptäcka att de inte är ensamma i sin pro-
blematik. I gruppen peppar de ofta varandra i de praktiska 
övningarna. När någon för första gången lyckas lyfta en hov 
kan gruppen stå runt omkring och klappa i händerna. Även 
vid fikat kan livet kliva in och bryta mot till exempel auto-
matiska tankar. Vid ett tillfälle var det en patient, Barbro 
som var hungrig vid fikat, hon spanade in den största kakan 
och tog den innan någon annan hann ta den. Men sedan bör-
jade hon tänka på vad de andra nog tänkte om henne efter ett 
sådant beteende. Tankarna malde runt och hon kunde inte 
släppa dem och sa till slut: »Ursäkta, nu måste jag säga en 
sak. Jag har så dåligt samvete för jag var så hungrig att jag 
tog den största kakan och nu tänker ni säkert ›typiskt henne 
som är så tjock att ta den största kakan ›.» Kvinnan bredvid 
replikerade genast: »Har du tagit en kaka?» Det visade sig 
alltså att de negativa tankarna var helt obefogade vilket te-
rapeuterna ofta diskuterar med hela gruppen. Terapeuterna 
försöker göra tydligt att patienterna ofta har en annan regel-
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bok för sig själva än den de applicerar på andra. Att andra får 
göra fel, men inte de själva. När terapeuterna påtalat detta 
har Barbro inte kunnat tro på det och menat att de bara säger 
så för att de är snälla eller får lön för det. En meddeltagares 
spontana reaktion har långt högre trovärdighet. I livet med 
gruppen blir teorier och analyser plötsligt omvandlat till 
verkligt liv.

Ibland kan miljön också verka läkande på det mest enkla 
sätt. För de mest ångestridna patienterna kan det räcka med 
att sitta i vagnen bakom en guppande ardennerrumpa. Det 
har visat sig att rytmisk aktivitet aktiverar bägge hjärnhalv-
orna på ett sätt så att man inte samtidigt kan ha djup ångest. 
Ryktningen är också rytmisk liksom att massera hästen som 
även ger en taktil erfarenhet. Dessa enkla aktiviteter kan 
alltså verka ångestdämpande när de sker i en lugn och trygg 
miljö.

praktisk kunskap
Lena och Marica har gedigna utbildningar bakom sig. De har 
utvecklat ett galleri av olika övningar med hästarna som de 
kan ta till i samband med att de pratar om olika teman. Men 
dessa kunskaper räcker inte till i deras yrke. Kunskap om 
när och hur dessa kunskaper ska användas är istället a och 
o. Varje situation kräver en rad olika beslut där det inte finns 
några färdiga regler att ta till. Även med samma grupp är 
varje tillfälle annorlunda eftersom patienternas dagsform, 
hästarnas dagsform och stämningen i gruppen är olika från 
dag till dag. Terapeuterna låter vad de kallar »magkänslan» 
avgöra exakt hur de ska utföra övningen, vem som ska få 
göra vad och hur de ska lösa olika problem som uppstår. 
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Lena påpekar att det inte finns några enkla mallar eftersom 
de diagnoser de jobbar med, bland annat nedstämdhet, ut-
mattning och depression, kan ta sig väldigt olika uttryck. De 
kan både göra att man gömmer sig under täcket eller att man 
blir överdrivet social. Därför krävs ständigt en omdömesgill 
improvisation utifrån tidigare erfarenheter och en kreativ 
förståelse av situationen.

Många gånger måste de använda sin kreativitet för att 
fundera ut hur de med hjälp av hästarna ska tackla olika 
problem som patienterna kan ha. Marica berättar om Ebba 
som har svårt att ta kritik, vilket gjort det svårt för henne att 
klara av arbets- och utbildningssituationer. Negativ kritik 
gör att hon känner att alla tycker att hon är dålig, och positiv 
kritik får henne att undra vilka baktankar givaren har. Te-
rapeuterna funderade på hur man kan jobba med kritik med 
hästarna. Ebba kan rida rätt bra så de satte ihop ett enkelt 
litet program som hon red och sedan gav terapeuten positiv 
och negativ kritik och tips om hur hon skulle kunna utveckla 
ridningen. En hel termin höll de på med det sättet, men det 
gav ingen förändring. Ebba vande sig visserligen vid att få 
kritik men hade samma känsla inför kritiken som tidigare. 
Men så kom de på att Ebba istället skulle göra ett litet pro-
gram till Marica och sedan själv ge kritik. Det fick ett helt 
annat resultat. Eftersom hon hamnade i en situation som 
gjorde att hon förstod varför man ger kritik och att det inte 
handlade om personen som får kritik utan om situationen 
ändrades hennes inställning. Hon tyckte ju inte att Marica 
var dålig bara för att Ebba kunde se att hon själv kunde rida 
programmet bättre. Därigenom kunde de hitta nya ingångar 
och nya känslor att prata om som ledde arbetet framåt.
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Den kreativitet Maricas och Lenas yrke är beroende av 
handlar dock inte bara om att hitta på nya övningar utan 
ligger snarare i mängder av små detaljer där de utövar vad 
vi skulle kunna kalla kvalificerad improvisation eller en 
fronetisk kunskap. Denna fronetiska kunskap och blick för 
det specifika i situationen underlättas också av att det finns 
ett upparbetat och djupt förankrat samarbete mellan Marica 
och Lena. Ofta räcker det med en blick för att de ska förstå 
varandra och veta när den ena eller andra kan ta över ini-
tiativet och ledningen.

Detta samarbete liksom den fronetiska kunskapen om 
exakt när och hur man ska agera kräver en ständig hög 
grad av närvaro. »Det finns inte riktigt utrymme för att ha 
en dålig dag. Å andra sidan är det väldigt givande och sti-
mulerande.» konstaterar Lena. Mallar, teorier och rutiner 
utgör en bas för deras arbete men utifrån dem kräver varje 
situation ständigt nya bedömningar och improvisationer.  
I stall händer det ju ofta saker man inte räknat med, en häst 
som har tappat en sko eller en vattenledning som har frusit. 
När sådana saker händer gäller det att inte stå handfallen 
utan snabbt analysera hur situationen kan användas i ett 
terapeutiskt sammanhang. Denna förmåga att vara när-
varande och hantera nya situationer kan också innebära 
nyttiga lärdomar för patienterna som ofta har ett väldigt 
stort kontrollbehov.

Det är också viktigt att terapeuterna utstrålar ett lugn och 
självförtroende, både i arbetet med hästarna och i relation 
till patienterna. I ett sådant självförtroende ligger också att 
erkänna sina egna begränsningar. Hästar är levande djur 
och är inte alltid helt beräkneliga. Vid ett tillfälle blev Lena 
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osäker när hon skulle göra en övning med valacken Vivaldi 
som blev allt för upphetsad. Lena kände att hon inte klarade 
av att reda ut situationen och istället för att fortsätta läm-
nade hon över hästen till Marica, som kände honom bättre, 
med orden: »Nu kände jag att jag inte klarade av situationen 
och då är det ju bättre att be om hjälp, inte minst för att 
ge Vivaldi de bästa förutsättningarna för att han ska kunna 
hantera situationen.» Därmed blev situationen genast till en 
metafor de kunde använda sig av när de reflekterar över hur 
man agerar när man känner att man förlorar kontrollen i 
en situation. 

Terapeuternas praktiska kunskap ligger alltså i att de är 
trygga i sin roll. Det gör att de kan fråga patienterna när 
de känner sig osäkra på hur de ska göra. Men eftersom det 
finns situationer där de inte kan visa sig alltför osäkra eller 
otydliga är det också en kunskap att bedöma när det är läge 
att lämna över till patienten och när det handlar om beslut 
som terapeuten måste ta, eller ramar som terapeuten måste 
bidra med. 

Terapeuternas grundtrygghet ligger också i att de har 
en tydlig prioriteringsordning. I en krisig situation måste 
hästen komma först. Om en patient krisar måste de ändå 
först ta hand om hästen och kan inte lämna den vind för 
våg. Att de har dubbla omsorger, både gentemot hästen och 
patienterna, är också en av anledningarna till att de alltid är 
minst två, ofta tre, som jobbar med gruppen. 

Omsorgen om hästen konkurrerar dock inte alltid med 
omsorgen om patienten, tvärtom kan omsorgen om hästen 
öppna upp en annan kanal för att bygga en relation och ett 
förtroende mellan terapeut och patient. Många patienter har 
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gått på mängder av terapier men alla ord och positiva tal kan 
uppfattas som falska omsorger från terapeuten som ju har 
betalt för att bry sig. Men när patienten ser att terapeuten 
säger att »nej, nu måste vi stanna upp och låta hästen ta in 
den här situationen», eller »nu måste vi först se till att hästen 
har det bra» så är det omsorger i praktiken som visar att 
Marica och Lena är personer som man kan lita på och som 
verkligen bryr sig om dem som finns runtomkring. Rela-
tionsbygget påskyndas därmed.

Som vi konstaterade ovan är hästarna utmärkta kataly-
satorer för patienternas känslor och uppfattar känslor som 
är dolda för såväl patienter som terapeuter. En kunskap som 
Lena och Marica har utvecklat är därför att dra nytta av 
hästarnas känslighet. Vid ett tillfälle började Vivaldi trampa 
runt när patienten Fia skulle ta ut honom på gården. »Kän-
ner du dig orolig?» frågade Lena. »Ja, men känner hästen 
verkligen det?» svarade Fia. Även vid detta tillfälle var Fias 
oro inte något Lena hade noterat tidigare, men när Vivaldi 
började trampa runt tittade hon på Fia med nya ögon, hon 
lånade hästens blick och fick syn på det som Vivaldi såg. 

Detta sätt att låna hästens blick och känna, se och höra 
vad hästen känner, ser och hör växer fram i umgänget med 
hästar. »Om man släpper ut en häst i en hage och ser den 
perfekta jordhögen att rulla sig i kan man som hästmän-
niska känna i kroppen hur skönt det skulle vara att rulla sig 
just där.» exemplifierar Marica. På liknande sätt lär sig tera-
peuterna vad hästarna kommer att reagera på vilket utveck-
lar deras blick som terapeuter. De använde sig tidigare av en 
nordsvensk travare som hette Hjoggman och som ville ha 
en tydlig ledare, annars tog han gärna över. Genom att låna 
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hans blick kunde de inte bara förutsäga att en patient utan 
personlig stabilitet inte kommer att fungera med honom 
utan också få syn på en instabilitet de tidigare inte tänkt på, 
en kunskap som kan vara viktig i kartläggningen av patien-
tens problematik. En instabil person får en annan betydelse 
i ett mellanmänskligt sammanhang än i relationen till häs-
tarna. Detta sätt att låna hästens reaktioner kräver att de 
känner hästen och utgår från en personlig relation till den.

Vivaldi var också behjälplig vid ett annat tillfälle när 
han som annars brukar vara snäll och lydig började nafsa i 
huvan på Eva, en av patienterna. »Vivaldi brukar inte vara 
irriterad? Varför tror du han blev det nu? Vet du inte vart du 
är på väg?» frågade Lena. »Menar du i livet eller här?» blev 
Evas svar. Lena menade förstås här i den här situationen, 
men frågan blev större för Eva som kände igen sig i beskriv-
ningen att hon inte visste vart hon var på väg i livet. För 
terapeuterna blev Evas otydliga och motsägelsefulla utvär-
deringar plötsligt lättare att förstå.

Lena och Marica jobbar med att ge patienterna olika 
teorier för att de bättre ska förstå sig själva. Teorierna ger 
patienterna verktyg som gör att de kan hantera svåra situa-
tioner och inte bara fly undan dem. Sedan ger stallmiljön 
många situationer där teorierna kan användas och där de 
kan börja behärska livet som stör. En viktig teori de använ-
der sig av är en enkel bild av hur varje människa har en 
bekvämlighetszon där hon känner sig trygg och avslapp-
nad, en inlärningszon där hon är alert och nyfiken samt en 
stresszon där problemet blir övermäktigt och hon på olika 
sätt försöker fly undan det. Problemen växer när bekvämlig-
hetszonen och inlärningszonen blir allt för små och stress-
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zonen blir väldigt stor. Efter att de hade diskuterat denna 
teori med en grupp var de i stallet och patienten Mia skulle 
lyfta tinkerstoet Linas stora hov. Men Lina är inte den smi-
digaste av hästar och var tvungen att trampa om och drog 
ner hoven som Mia höll i. Så hör Lena hur Mia säger »jävlar, 
nu hamnar jag i stresszonen.» Istället för att tänka »jaha, nu 
gjorde jag fel som vanligt», som hon brukar. Lena konsta-
terar att det konstruktiva med Mias reaktion är att hon nu 
vet att hon kan ta sig tillbaka till bekvämlighetszonen igen. 
Genom lagom stora utmaningar klarar hon av att bygga ut 
sin trygghetszon.

hästen
Vilken sorts häst är då lämplig som terapeuthäst? Hästar-
nas olika egenskaper gör dem bra på olika sätt, en alert och 
känslig häst kan vara bra på att känna av olika människor 
medan en trygg och lugn häst är lätt för alla att hantera. 
Efter sin långa erfarenhet är Lena och Marica dock över-
ens om att en bra terapihäst har vissa grundkompetenser. 
Hjoggman och Vivaldi som de tidigare har berättat om fung-
erade i sina små egenheter som utmärkta katalysatorer när 
de kände av olika människor men de var varken tillräckligt 
starka eller friska. Sjuka och allt för små eller tunna hästar 
kan skapa verkliga dilemman eftersom många patienter är 
överviktiga. Man kan då ställas inför en situation där man 
måste fundera på om man ska låta hästen ha ont eller säga 
till en patient att han eller hon är allt för tung för att få rida 
på den. Terapeuten förmedlar också en osäkerhet när hon är 
osäker på om hästen kommer må dåligt eller inte. 

Hästen måste också ha en bra människobild och tycka att 
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det är kul att jobba med människor, det är inte så lämpligt 
med en häst som man bara får in från hagen med hjälp av en 
havrehink. De måste också vara självständiga och trygga i 
sig själva, utan att få panik om hästarna till exempel måste 
gå åt olika håll. Ofta är det en fördel om de har jobbat i skogs- 
eller lantbruk eftersom de då har en bra grundutbildning. 
Då har de ofta lätt för att lära sig att till exempel stå stilla 
under en längre period vilket är en viktig baskompetens. 
När det första intrycket är en häst som är lugn och stilla och 
inte far runt är det för deltagarna mycket lättare att komma 
hästarna nära, inte minst för alla de deltagare som är lite 
hästrädda. Även om det kan vara bra med en häst som rea-
gerar på patientens oro är det ännu bättre om terapihästen 
lyssnar av människorna på så sätt att den blir lugnare och 
försiktigare med en rädd och osäker person snarare än att 
själva bli uppstressade av det. Därmed klarar de av att ta en 
viss ledarroll när patienten inte gör det. Men det ledarskap 
hästen då tar på sig gentemot patienten måste innebära att 
han eller hon blir lugn och inte nervös eller aggressiv. I det 
ledarskapet ingår också att hästen tar stöd av Marica, Lena 
eller någon annan terapeut som är närvarande. Genom att 
känna av terapeuten som rör sig långsammare och signale-
rar lugn blir en bra terapihäst mer försiktig med en nervös 
patient. Att hästarna litar på terapeuten som en trygg ledare 
som de kan överlämna riskbedömningen till är viktigt inte 
minst för säkerheten. En väl upparbetad och tillitsfull re-
lation mellan häst och terapeut är således grunden för att 
verksamheten ska fungera på ett tryggt och bra sätt. 

Två av de hästar de har nu, ardennern Boston och tin-
kern Lina kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Båda 
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är viktbärande, friska och tycker om att jobba. Lina är väl-
digt lugn och trygg medan Boston har mycket energi. Lina 
skulle vara den de skulle välja om de var tvungna att bara 
ha en häst, eftersom alla kan använda sig av henne. Men att 
få ha en häst till gör hästarna mer än dubbelt så användbara 
eftersom deras olika personligheter ger dem en rik flora av 
metaforer när de kan jämföra hästarnas olika sätt att han-
tera olika situationer. 

Ett spännande projekt vore att låta Lina få ett föl. Lena 
går igång på tanken kring alla teman och frågor som skulle 
kunna komma upp under dräktighet, fölperiod och unghäst-
tid. Alla omvälvande frågor som kan väckas av att kroppen 
förändras. Frågor kring hur man får ett barn tryggt. Frågor 
kring den egna barndomen och om hur man tar hand om 
någon på bästa sätt. På så sätt skulle de också få uppfostra 
en terapihäst från grunden. 

En viktig lärdom Marica och Lena har gjort är nämligen 
hur viktigt det är att ha särskilda hästar till terapiverksam-
heten och inte låna hästar från till exempel en ridskola. För 
att förklara hur fel det kan bli berättar Marica om när de 
tidigare använde sig av hästarna på en närbelägen ridskola. 
»Många av dem hade ont i ryggen och en häst, Wilma, ville 
inte alls låta sig sadlas. För att ändå få på sadeln var man 
tvungen att lyfta upp ett av hästens ben och snabbt dra åt 
sadelgjorden. Det kändes ju inte som någon bra hästhåll-
ning och ändå mer fel blev det när vi hade patienter som 
varit utsatta för övergrepp.» Istället är det viktigt för terapin 
att de visar på en hästhållning som respekterar hästen så att 
samvaron känns bra för alla parter.

Lena och Marica är ganska ofta ute och berättar om sin 
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verksamhet och då händer det att de blir tillfrågade att visa 
på andras hästar. »Men» säger de, »då har vår verksamhet 
helt missförståtts eftersom den bygger så mycket på den 
personliga relationen till hästarna.» Lena konstaterar med 
viss förundran hur olika vi ser på relationen till hästarna 
i jämförelse med relationen till hundar. För polishundar, 
räddningshundar eller liknande är det självklart att relatio-
nen till just sin förare är grundläggande för den arbetande 
hunden. Hund och förare ses som ett arbetsteam medan 
man tror att hästterapeuten kan använda vilken häst som 
helst. Medan den personliga relationen är självklar för de 
arbetande hundarna ses hästen som ett utbytbart verktyg. 
På Passage är det inte så – en viktig förutsättning för att 
uppnå en terapeutisk effekt är att synen på hästarna inte 
är instrumentell. All verksamhet är baserad på personliga 
relationer, där både terapeut, patient och häst betraktas som 
unika individer. Alla situationer och relationer som uppstår 
betraktas som något som kan användas terapeutiskt. 

*

Hur fungerar då behandlingen på Passage? Finns det stöd 
för att patienterna blir bättre? Ja, Lena och Marica genomför 
kontinuerligt utvärderingar av sin verksamhet där man tyd-
ligt kan se att graden av upplevd depression och ångest sjun-
ker och det psykiska välbefinnandet ökar. Utvärderingarna 
utgör i sig »fantastiska underlag för samtal», säger Lena. 
Både hon och Marica menar dock att det kan vara svårt att 
tolka utvärderingarna i termer av effekt, så som evidens-
baseringsidealet föreskriver, då psykiskt tillfrisknande 
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och beteendeförändringar inte sker genom ett omslag utan  
oftast sker över lång tid. Då uppstår frågan om när och hur 
ofta man ska mäta. Dessutom kan en patient – i alla fall till 
en början – må sämre av att upptäcka destruktiva mönster 
hos sig själv. En annan svårighet är att det finns olika för-
väntningar på vad en utvärdering ska visa:

Frågar du Försäkringskassan vill de veta när de åter kan 
vara i arbete, frågar du en anhörig kanske de tycker att bra 
resultat är när deras anhöriga inte tänker på döden längre, 
frågar du den enskilde är det när man känner lycka igen, 
frågar du läkaren kan det vara när du avslutar medicine-
ring…

Passage verkar på många områden: miljö, grupp, djur och 
natur och här är det inte möjligt att separera effekten av de 
olika elementen i terapin, och kanske är det inte heller sär-
skilt meningsfulla resultat man skulle komma fram till om 
man lyckades sönderdela verksamheten i enskilda faktorer 
som värderades var för sig. Troligen är det just det unika 
sammanhang som Lena och Marica skapat tillsammans 
med hästarna – där natur, liv, kreativitet, kunskap, kärlek 
och gemenskap förenas – som utgör den läkande kraften. 
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iNgvAR SvANBERg

Domesticerade och tama djur spelar en viktig roll i män-
niskans historia. Under några år på 1970-talet forskade jag 
om en grupp bofasta samer, som vid 1800-talets mitt var spe-
cialiserade som hästslaktare åt allmogen i södra Norrland. 
Synen på hästar i det förindustriella samhället var en viktig 
aspekt i denna studie.1 Intresset för samspelet mellan djur 
och människor förde mig till Turkiet 1978.2 Där kom jag de 
kommande åren att göra fältarbete bland kazakiska flyk-
tingar. Dessa flyktingar hade fram till det kommunistiska 
maktövertagandet levt som hästnomader i den nordväst-
ligaste provinsen Xinjiang i Kina, varifrån de hösten 1949 
under mycket dramatiska former, till häst flydde undan den 
kinesiska militären genom Gansu-korridoren, Qinghai, över 
Tibets högländer, Himalayabergen och ner till Kashmir, dit 
de nådde fram först 1951. Bara 350 personer av ursprungliga 
14 000 flyktingarna tog sig ända fram. Så småningom flyt-
tade de över till Turkiet, där de etablerade sig som bofasta 
jordbrukare och hantverkare i byar på den anatoliska lands-
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bygden. Där återfann jag dem 1979 och kom att genomföra 
ett traditionellt fältarbete, där jag flyttade in hos dem och 
levde med dem dygnet runt. Jag ägnade mig sammantaget åt 
7 månaders fältstudier i Turkiet. Senare blev det ytterligare 
några månader i kinesiska Centralasien och Taiwan.

Den här gruppen kazaker hade inte längre några hästar. 
Det var inte möjligt med hästhållning i deras nya turkiska 
hemvist, men samtal om hästar utgjorde fortfarande en vik-
tig del av vardagen. Så småningom blev det också möjligt 
för mig att besöka deras släktingar, som var kvar i Xinjiang, 
där de med den nya ekonomiska politiken i Kina i början 
av 1980-talet hade tagit upp sin nomadiserande tillvaro. Jag 
ville också förstå flyktingarnas bakgrund och studerade 
därför genom olika historiska källor, genom intervjuer och 
genom att besöka deras forna hemtrakter, de levnadsvill-
kor och det politiska ramverk som nomaderna levde under i 
1930- och 1940-talets Xinjiang. Att dela tillvaron med kazak-
erna i Turkiet var en intellektuell och personlig utmaning. 
Det innebar att jag som forskare försökte dokumentera allt 
i deras vardag som var observerbart, från barnafödande till 
dödsfall, men också att teckna ner berättelser som jag upp-
fattade som relevanta. De historiska studierna, som var nöd-
vändiga för att förstå deras bakgrund, gav mig kontakt med 
spännande källmaterial i form av reseskildringar, samtida 
sovjetiska undersökningar, amerikanska och engelska un-
derrättelserapporter (arkiv i London och Washington), och 
förstås kinesiska dokument och tidningsmaterial (via arkiv 
på Taiwan). Jag fick lära mig att hjälplig läsa ryska texter, 
och att tyda kinesisk statistik. På så sätt inhämtade jag data 
rörande hästens traditionella betydelse i Centralasien. 
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Ett fältarbete av detta slag i en främmande och på många 
sätt traditionell miljö, som jag fortfarande rekommenderar 
unga forskare, har sin fördel i att man skaffar sig en omfat-
tande empiri, som man sedan kan ägna hela sin vetenskapli-
ga karriär åt. Jag skriver fortfarande av och till om kazaker, 
Turkiet och Centralasien utifrån mitt fältmaterial. Genom 
dessa studier kom jag också att vidga min uppmärksamhet 
till andra sfärer, bland annat islam och samhällsanalyser. 
Men jag har också vidmakthållit intresset för samspelet 
mellan människan och den biologiska mångfalden i hennes 
omgivning genom att närma mig etnobiologin, en disciplin 
som ämnesmässigt hör hemma i skärningspunkten mellan 
ekologi, biologi och kulturforskning.3

vilda och tama hästar
Det finns gott om hästar i Centralasien, det vill säga i de 
områden som kazaker, kirgizer och mongoler av hävd bebor. 
Hästbeståndet är stort på stäpperna och i vissa bergstrakter. 
Men det här är också gamla vildhästområden. Här betade 
en gång också hjordar av tarpaner och lite längre österut 
przewalskis hästar. Trots att det är närmare 6 000 år sedan 
som hästen domesticerades har vildhästar kunnat leva kvar 
mitt bland hästnomaderna in i historisk modern tid.4 Det är 
ju lite märkligt med tanke på att såväl de vilda som noma-
dernas domesticerade hästar utnyttjade samma nisch.

Kazakerna berättade emellertid att tarpanen i själva ver-
ket härstammade från deras tamhästar: en gammal herde 
som hette Boyan Bay vandrade omkring med sin hästhjord. 
Mannen blev med åren alltmer socialt isolerad och sökte 
sin ensamhet långt ut på stäppen, bortanför människo-
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boningarna. Så småningom tappade han kontakt med andra 
människor och blev mer och mer ensam. Det samma skedde 
med hans hästar och när Boyan Bay så småningom gick bort 
förvildades hans hjord helt och hållet. Hans hjord blev där-
med upphovet till de vilda tarpanerna. 

Enligt kazakernas sätt att se var tarpanerna alltså i själva 
verket ferala hästar, som även fortsättningsvis var beroende 
av nomadernas hjordar. Tarpanhingstarna närmade sig 
nämligen då och då deras hjordar och lockade med sig mär-
rar. Genom denna kontinuerliga påspädning kunde de ferala 
tarpanhjordarna leva vidare.5

ryttarnomader
Nomadernas omfattande hästinnehav på de väldiga inre 
euroasiatiska stäpperna – som gav erforderlig mängd med 
bete – var en förutsättning för den politiska dominans som 
de visade under årtusendenas lopp. 6 Vi känner flera riken 
som grundades genom den militära överlägsenhet som 
nomaderna med hjälp av hästar hade gentemot de bofasta 
stads- och oasborna. Från århundradena före vår tideräk-
nings början känner vi exempelvis skyterna. Senare dyker 
xiongnu, i Europa kallade hunner, upp på arenan och lägger 
under sig stäppområdena. De avlöses av himmelsturkarna 
(göktürk), som på 500-talet bildade ett nomadimperium, och 
senare av ujgurerna, som under Tang- och Songdynastin 
innehade den politiska dominansen i Centralasien. Framåt 
medeltiden blir mongolerna allt mäktigare och under Djin-
gis Khan och hans söner bildades ett av de största samman-
hängande riken som människan känner, en politisk domi-
nans som inte hade varit möjlig utan hästen. Mongolerna 
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följdes av flera turkiska nomadriken. Kina erövrades vid ett 
par tillfällen av hästnomader, som bildade egna kejsardyna-
stier: Yuan- (1271–1368) och Qingdynastin (1644–1911). Det är 
först med moderna skjutvapen under historisk modern tid 
som hästens militära betydelse minskar.7

Nomadhästarna var också en viktig handelsvara och 
tribut. Alla de kinesiska dynastierna var beroende av att 
nomaderna på stäpperna utanför muren försåg dem med 
hästar. Vi har bevarade dokument från Tang-dynastin och 
efterföljande dynastier om de hundratusentals hästar som 
årligen förmedlades till Kina från nomaderna för att kunna 
upprätthålla infrastruktur och förvaltning. Denna handel 
med nomadhästar pågick ända fram till andra världskrigets 
slut. »Mina» kazaker i Xinjiang sålde ännu på 1940-talet häs-
tar i stora mängder till Sovjetunionen. Nomadhästarna var 
också bäst lämpade för tillvaron på stäpperna. När fransis-
canermunken Johannes Plano di Carpini på 1240-talet un-
der en diplomatisk mission begav sig till mongolhärskaren, 
uppmanades han av folket i Kiev att byta ut sina egna hästar 
mot nomadhästar, vilka skulle klara att föda sig själva under 
stundande vinter, eftersom det inte producerades något hö 
och foder ej fanns att köpa i nomadområdena.8

hästar bland kazaker i xinjiang 
Ännu under 1940-talet höll kazakerna i Xinjiang stora hjor-
dar av hästar, vid sidan av får, getter, kor och kameler. I de 
distrikt där kazakerna dominerade kunde den totala andelen 
hästar av boskapsstocken utgöra mellan 10 och 42 procent. 
Det fanns 400 000 kazaker i Xinjiang i början av 1940-talet, 
och det fanns 870 000 hästar. Därtill fanns 12 miljoner får, 
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1,5 miljoner nötkreatur och en mindre mängd kameler. Även 
de bofasta höll nötkreatur och småboskap, men hästar var 
främst nomadernas angelägenhet. Kazakerna flyttade i en-
heter som bestod av ett antal hushåll. Varje flyttenhet höll 
sig med 4000–5000 får, 300–800 hästar, 80–600 nötkreatur 
och 60–200 kameler. Medan kazakerna i Sjuflodslandet – 
Jeti Su – i nuvarande Kazakstan baserade sin boskapssköt-
sel på en horisontell nomadism, utmärkte sig nomadismen 
bland kazakerna i norra Xinjiang av att den var vertikal. No-
maderna flyttade mellan vinterbetena – som ofta utgjordes 
av de bofasta böndernas trädor – i den Djungariska depres-
sionen och när våren kom började de sina flyttningar upp i 
bergskedjorna Altai och Tianshan. 
 Hästarna var mycket efterfrågade på marknaden. Sär-
skilt hästar från Ili, Barköl (›Tigersjön›) och Karashar be-
tingade höga priser. De såldes till Sovjetunionen för att  
användas som arméhästar. Men hästarna användes också 
av kazakerna själva. Det var ett rid- och transportdjur. Varje 
individ hade tillgång till hästar och nomaderna var skick-
liga ryttare. 

Redan från tidig ålder skulle hästens betydelse inprän-
tas i barnen. Vaggvisorna handlade om hästar, eller snarare 
man kallade barnen som man sjöng för »min lilla häst». 
Mycket tidigt fick de lära sig att rida, och när ett kazakiskt 
barn uppnått fem års ålder förväntades det kunna rida själv. 
När barnet lärt sig detta manifesterades det också närmast 
med en övergångsrit. Det var väldigt högtidligt: barnen an-
vände en vackert dekorerad sadel, försågs med ugglefjädrar 
som ansågs bringa lycka och fick rida på en unghäst. Barnet 
trakterades efter uppvisningen och tillströmmande gäster 
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uttalade sig om riduppvisningens kvaliteter. Det bjöds på 
festliga rätter i form av mjölkblandat te, särskilda friterade 
bröd (bawïrsaq) och socker, och gästerna medtog olika 
skänker. Bland gåvorna märktes piska, sadelbälten, stigbyg-
lar och andra hästtillbehör. Rika besökare och släktingar 
kunde rentav ge bort en häst. 

Att kunna rida var förstås en nödvändighet för att leva i 
ett nomadhushåll, och såväl kvinnor som män var skickliga 
ryttare. Även om det traditionella kazakiska samhället var 
strängt patriarkalt, var det ingalunda några underdåniga 
kvinnor i hushållen, utan de behärskade inte bara ryttar-
konst, utan det mesta av nomadlivets sysslor, även om de 
var rituellt förbjudna att utföra slakt, åtminstone innan 
menopausen. Kazakernas lokala kunskaper om hästar var 
förstås omfattande, och det var ett kärt samtalsämne. Man 
värderade också en person mer efter dennes häst, än ut-
seende och klädsel. 

Något som jag inte kunde sätta mig in i, var den omfat-
tande hästtaxonomi som nomaderna hade. Hästar klassifi-
cerades inte bara efter kön och ålder, utan man förstod att 
skilja på olika slags utseenden och hade en väl utvecklad 
terminologi för hur hästarna var tecknade. På samma sätt 
som exempelvis färöiska fårägare hade en mycket elabore-
rad taxonomi för får, hade även kazakerna en sådan för häs-
tar, något som de förstås också delade med andra nomadfolk 
i sin omgivning.9

Enskilda hästar har också namn – något som jag inte  
heller hade möjligheter att uppteckna – men vad jag förstår 
fick de ofta namn efter egenskaper eller utseende. 
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hästen som produktionsdjur 
Kazakerna nöjde sig emellertid inte med att rida på hästar 
och att använda dem som transportdjur. Hästarna tillhan-
dahöll också en rad andra nyttigheter och produkter. Noma-
derna höll hjordarna i grupper om ungefär 20 märrar till 
varje hingst. Ungdjuren och hingstarna betade sommartid 
på bergsängarna, medan en hel del ston hölls vid lägren. Det 
var mjölkdjuren. 
 Hästmjölk – kumyss – utgjorde en viktig del av kosten inte 
bara bland kazakerna utan hos alla nomader i Centralasien 
och södra Sibirien. Att mjölka hästar är arbetsintensivt. Det 
gör man fem gånger om dagen, medan övriga tamdjur mjöl-
kades en eller två gånger om dagen. Att mjölka hästar var 
mansgöra. Medan man gjorde olika produkter, bland annat 
smör och ostar, av nöt- och småboskapens mjölk, använ-
des stomjölken enbart till kumyss. Stomjölken har en hög 
laktoshalt, och märkligt nog är många av de euro asiatiska 
ryttarnomaderna laktosintoleranta, men genom fermente-
ringen omvandlas laktosen till laktossyra, alkohol och kol-
dioxid. Den konsumeras bara fermenterad. Färsk stomjölk 
anses nämligen vara starkt laxerande, något som för övrigt 
utnyttjats också i europeisk folkmedicin. Kumyss är alltså 
lätt alkoholhaltig – men det rör sig om lättölsnivå – och an-
ses läskande och hälsobringande. 

Sommartid, för kumyss kan bara produceras under be-
tessäsongen, utgjorde det en viktig del av nomadhushållens 
kosthållning. Traditionellt framställs kumyss i lädersäckar 
som hängde vid yurtorna – de flyttbara nomadtälten – men 
numera gör man den ofta i plastdunkar. Behållaren måste 
hållas i rörelse under fermenteringsprocessen, varför man 
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alltid knuffar till säcken när någon passerar den. Man rör 
också med en särskild stav. Numera kan man serveras  
kumyss på restauranger och gatuserveringar i exempelvis 
Kazakstan och Kirgizistan, och i norra Xinjiang kan man 
uppsöka basarer där man kan hitta stånd som säljer dryck-
en. Det är mycket populärt så man hittar lätt dit. 

Hästkött är en annan viktig produkt. Kazakerna äter 
mycket kött – det utgör verkligen ett slags cultural super
food som anses överlägset alla andra livsmedel – och sär-
skilt männen brukar hålla sig till en ganska ensidig diet på 
animaliska produkter: kött och mjölk, även om ris, spann-
mål och grönsaker kan komplettera maträtterna.10 Till 
vardags blev det bland de kazakiska nomaderna mest kött 
från får och ibland kanske vilt, men vid festliga tillfällen 
slaktade man hästar. Häst anses också vara det absolut bästa 
och mest eftertraktade köttet. Såväl kött och fett som inäl-
vor användes. Man torkade och rökte det. Vid tillagningen  
kokades det ett par timmar. Det finns förstås en rad olika 
rätter. Populära är korvar och en slags stuvning, quordaq, 
som görs på kött, inälvor och fett. Hästläppar anses som sär-
skilt goda. Även fett från olika delar av kroppen uppskattas 
av finsmakarna. 

Vid sidan av mjölk och kött nyttjas förstås också skinn 
och tagel från hästen till olika ändamål. 

hästens symbolvärde
Hästens centrala betydelse för de kazakiska nomaderna 
återspeglas också i olika kulturella uttryck. Man mätte 
status i hästar och man kan med fog hävda att djuret utgör 
en viktig nyckelsymbol i den kazakiska kulturen.11 Häststöl-
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der, barymta, uppfattades både som djärvt och nedrigt. Att 
stjäla hästar från mongolerna var förstås tappert och »mina»  
kazaker bekymrade sig inte ens om att det gjorde sig skyl-
diga till gränskränkningar när de på 1930-talet tog sig in 
på den mongoliska sidan av Altai för att stjäla hästar från 
khalkha. Man stal också hästar som hämnd om man blev 
snuvad på en utlovad brud från någon annan släktgrupp. 

I den muntliga kulturen spelar också hästen en viktig 
roll. Språket har en mängd uttryck där hästen används som 
liknelser och i ordspråksliknande vändningar. På samma 
sätt som vi gärna liknar våra medmänniskor vid (skäller 
som en byracka) eller känner oss som hundar (frysa som 
en hund) karakteriserade kazakerna sin sociala omgivning 
med hjälp av hästar. Kazakerna i Xinjiang räknade också 
tiden efter den kinesiska zodiaken och firar därmed hästens 
år, at jïlï. Vid sammankomster gissade man gärna gåtor och 
sådana som handlade om hästar var givetvis populära.12

 Kazakerna berättade gärna om hjältedåd som utfördes 
tillsammans med hästen och det finns gott om skildringar 
och skrönor där en mans häst spelar en viktig roll. Ofta har 
hästen en egen biografi i en sådan berättelse, och hästen 
fungerar som huvudpersonens hjälpare, som när det riktigt 
kniper till och med kan tala och ge råd till ryttaren.13 
 Nomaderna höll sig med ett begränsat husgeråd och an-
tal föremål. Den materiella kulturen förknippad med hästen 
var dock särskilt utvecklad. Sadlar, piskor och andra före-
mål som hör samman med hästen kunde vara vackert utsi-
rade och ofta mera kostbara än andra föremål. Även skopor 
som man serverade kumyss med var gärna dekorerade och 
praktfullt utformade. 



152

ingvar Svanberg

 Vi kan i anslutning till sociologen Max Webers och antro-
pologen Fredrik Barths iakttagelser notera att religionen, 
trots att kazakerna är muslimer, inte var särskild utvecklad. 
Det finns förstås en mängd folkreligiösa uttryck, men den 
institutionaliserade islam hade väldigt litet utrymme i deras 
tillvaro. Själva nomadtillvaron erbjöd ändå så pass mycket 
dramatik när man flyttade stora hjordar av boskap och un-
der en stor del av året befann sig under flyttning. Ritualer 
blev på så vis överflödiga. Festcykeln hos nomader – till 
skillnad från de bofasta – är därför heller inte särskilt avan-
cerad. Det är mest bröllopsfesterna som är elaborerade och 
får ta plats samtidigt som de tjänar som ett slags uppvisning 
och erbjuder möjligheter till omväxling i tillvaron.14 

hästsport
Naturligtvis var kazakerna skickliga ryttare och kunde 
uppvisa enastående prov på horsemanship. Man skötte sina 
ridhästar väl och man visade gärna upp sina hästar i olika 
sammanhang. Hästsport utövade man exempelvis vid bröl-
lopsfesterna. Ni har ju alla hört talas om en slags hästpolo 
– buskashi – i Afghanistan där ryttarna skall grabba tag i 
en får- eller getbälg. Samma sport utövades av nomaderna i 
Xinjiang. Kazakerna kallar den för kökpar tartïw eller kök
bury – där förleden är en färgbeteckning ›blå› eller ›grå ›, 
medan efterleden härleds ur ordet ›varg › (börï)
 Även kurtisen kunde äga rum inom hästsportens ramar. 
Det fanns en ryttarlek som kallas qïz kuu ›fånga flickan›. 
Ryttarleken utövades på en större öppen plats där man utsåg 
ett mål. I spelet deltog en flicka och en pojke som började bli 
vuxna. Flickan inledde med att piska pojken och sedan red 
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hon iväg mot det uppställda målet. Därpå började pojken 
jaga efter henne. Om han kom ikapp flickan innan målet 
fick han rätten att omfamna och kyssa henne medan de båda 
red. Men om hon vann, så piskade hon honom hela vägen 
medan de red tillbaka till utgångspunkten, vilket givetvis 
var väldigt nesligt för pojken. Fast det är klart, om flickan 
nu redan fattat tycke för pojken så brukade hon nog hålla in 
hästen så att han kunde hinna ikapp. I varje fall var denna 
ryttarlek mycket uppskattad och drog till sig många åskå-
dare. 

att orientera sig i rummet
Varje nomadhushåll höll sina egna hästar, men man till-
hörde samtidigt en familj och en släktgrupp. När vi färdas 
med bil eller cykel i Sverige och kommer till ett samhälle 
står där en skylt som visar att vi kommit till Tierp och då kan 
vi sluta oss till att här bor Tierpsbor. Men för nomaderna i 
Centralasien, som ständigt befinner sig på vandring med 
sina hjordar och hela tiden flyttar sina portabla bostäder, 
fanns inte denna möjlighet till att orientera sig i rummet. 
Kazakerna märkte, precis som mongolerna, sina hästar och 
övriga boskap, med särskilda igenkänningstecken, som 
de kallade tamga. Det här var något som mina informan-
ter gärna berättade om och som de själva samlat in långa 
förteckningar över. Sådana tamga var egendomsmärken 
som man med hjälp av ett brännjärn märkte sina hästar 
och andra djur med. Jag begrep det inte då, men har senare 
börjat inse betydelsen av dessa tamga. Det var inte bara 
egendomsmärken, utan de bar också på ett vidare budskap. 
Dessa tamga var nämligen specifika för en härstamnings-
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grupp eller familjegrupp och sedan försågs de med tillägs-
märken som visade att det rörde sig om en son till den och 
den etc. Nomaderna förstod att avläsa dem. Det handlade 
inte bara om att skilja på ditt och mitt, utan de fungerade 
som vägskyltar i det sociala landskapet. Med hjälp av så-
dana tamga kunde en kazak som befann sig på resa i en 
främmande trakt avläsa en kognitiv karta. Djuren betade ju 
extensivt och det var därför troligt att man först träffade på 
djuren när man färdades i ett nytt område. Märkena gav den 
resande upplysningar om vilka släktgrupper som höll till 
med sina hästar här, och hur det fördelade sig med familjer 
och hushåll. Om man var ute för att stjäla hästar kunde man 
ju också se om de tillhörde släktingar, och då borde man 
förstås undvika dem. Säkert fanns också andra symboliska 
dimensioner i dessa hästmärken, något som jag emellertid 
aldrig fick möjlighet att studera närmare.15

 Även om hästen inte har samma omfattande ekonomiska 
betydelse för dagens kazaker i Xinjiang och i Mongoliet, där 
de till skillnad från Kazakstan, fortfarande lever ett ganska 
traditionellt liv som boskapsnomader, utgör hästen ändå en 
förutsättning för deras levnadssätt. Hästen kan ej ersättas 
av något annat fortskaffningsmedel så länge man fortsätter 
att bedriva en extensiv boskapsskötsel där hjordarna flyttas 
mellan vinterbeten i lågländer och sommarbeten i bergs-
trakter. Så länge kazakerna kan försörja sig på boskapssköt-
sel i Centralasien, så länge kommer också den traditionella 
hästkulturen att leva vidare bland dem. Numera är det också 
möjligt att som turist ge sig ut på ridturer med kazaker, nå-
got som allt fler besökare upptäcker och uppskattar.



155

Med häst genom Sverige
JONATAN HABiB ENgqviST

Tillsammans med sin konstnärskollega Ann-Sofi Sidén red 
Annette Felleson under hösten 2009 från Skeppsholmen, 
Stockholm till Wanås, Knislinge. Färden var en del av Kung-
liga Konsthögskolans och Stiftelsen Wanås Utställningars 
projekt »En annan väg», som gick ut på att ta sig mellan ovan 
nämnda orter utan hjälp av fossila bränslen. 

De red 2–3 mil/dag, 6 dagar i veckan och skrittade i stort 
sett hela tiden. En normal dagsetapp tog mellan 6,5 och 10 
timmar. Tiden varierade inte bara på grund av sträckans 
längd, utan var också beroende av de möten de gjorde på 
vägen. De tog sig ofta tid att stanna och prata en stund och 
ibland fick de fika eller luncha hos någon.

Det tog 3,5 timmar att rida den kortaste sträckan, som 
var 1,2 mil. Den längsta sträckan, 3,3 mil tog 10,5 timmar. 
Långa dagsetapper krävde också långa raster, framför allt 
för hästarnas skull.

Rutten var följande: Skeppsholmen, Stockholm – Hud-
dinge – Tullinge – Södertälje – Stjärnhov – syd om Katri-
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neholm – väster om sjöarna Glan och Roxen – Linköping 
– Nykil – Ulrika – öster om sjön Sommen – Rydsnäs – Eksjö 
– Sävsjö – Stockaryd – Rörvik – Lammhult – Rydaholm – 
Ryssby – Agunnaryd – Osby – Broby – Knislinge – Wanås. 

Ritten pågick mellan den 6 september och den 13 oktober.

Jonatan Habib Engqvist (JHE): Hästar i konsten har av tra-
dition fyllt en funktion av potenshöjare eller symbol för en 
krigsmaskin eller tecken på makt. Jag tänker närmast på 
barockens måleri, offentliga skulpturer av herrar med vär-
jan i högsta hugg, men även inom samtidskonsten de senaste 
åren där hästen fått stå ut med en hel del; den har stoppats 
upp, bundits fast, hängts från tak och stoppats i formalyd. 
Detta faktum gör på sätt och vis ert projekt ännu mer intres-
sant eftersom det istället handlar om två kvinnor som sätter 
sig på var sin häst och rider tvärs igenom landet. Dels visar 
det på ett annorlunda förhållande till hästen, och dels på ett 
annat förhållande till konsten. Och vilken funktion hästen 
fyller i konstverket...

Annette Felleson (AF): Ritten i sig var inte ett konstverk, 
utan den var mer ett sätt att upptäcka och uppleva, där häs-
ten blev ett redskap i vår undersökning. 

En sorts undersökning av dagens infrastruktur som 
är helt uppbyggd för snabba transporter, gentemot förr då 
hästen stod för den tidens effektiva transportering. Jag var 
nyfiken på att ställa dessa transportsätt mot varandra. 

Det blev en utmaning att ta reda på om det var möjligt att 
med häst ta sig fram i vårt exploaterade vägsystem, som inte 
längre är anpassat för den typen av förflyttning.
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JHE: Om det inte är ritten som är verket, utan detta att inte 
veta vad som ska hända är kärnan; kan du säga lite om vad 
det innebär att sätta igång något som man inte har kontroll 
över? På vilket sätt märks det när man genomför en sådan 
här ritt genom dagens Sverige med infrastruktur anpassad 
för snabb förflyttning och kommunikation med motorvägar, 
räls och flyg?

AF: Dagens samhälle är ju inte anpassat för hästen. Det som 
verkligen var intressant var att undersöka om det var möjligt 
att ta sig med häst från Stockholm till Skåne på det här sättet. 
Hur gör man? Det blev en utmaning att lösa de problem som 
vi hela tiden ställdes inför längs med vägen. Var ska vi sova? 
Hur ska hästarna få mat? Vilken väg ska vi välja?

JHE: Det var mycket research förstår jag. Hur mycket kunde 
ni göra innan?

AF: En hel del faktiskt. Vi ville lyckas och då var det viktigt 
att inte missa någon detalj. 

Jag lyckades få tag i ett par personer som hade gjort lik-
nade ritter. De delade med sig av sina erfarenheter och gav 
oss många värdefulla råd. Det gällde framför allt val av ut-
rustning, kläder och skötseln av hästarna. Men vi behövde 
också en lösning för hur vi skulle sko våra hästar.

JHE: De gick förstås mycket på asfalt också. Vad hade ni för-
resten för skor på hästarna?

AF: Om man jämför slitage så motsvarar en veckas ritt en 
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hel skoperiod om 6–8 veckor, vilket hovslagarna hade svårt 
att förstå i början. De hade olika teorier, och till slut fick vi 
söka rätt på folk som hade kopplingar till liknande situatio-
ner: Hovstallet, polishästar, hästar som går mycket inne i 
stan. En av hästarna skoddes med guldskor – en slags trav-
sko med en legering och hårdmetallsömmar.

Den andra hästen hade en vridning av bakhovarna i sin 
gång och behövde skor med sidokappor, detta bidrog till att 
han inte kunde skos med samma skotyp, det slutade med att 
han gick på vanliga skor med brodd. Jag bytte i genomsnitt 
tre broddar per dag. Det är ungefär vad man byter på en 
hel skoperiod. Valet av skor fungerade bra och vi skodde om 
hästarna en gång längs vägen. 

JHE: Hur mycket packning hade ni? Det låter som om häs-
tarna gick rätt tungt packade…

AF: Jag vägde in mig och min packning till 115 kilo, vilket är 
rätt mycket att bära för en häst och ändå hade vi inte någon 
mat med oss. 

Men en av idéerna i projektet var just att inte ha med egen 
mat. Vi ville se om det gick att luffa idag. Vi ville komma 
närmare människor på vägen och genom att få mat och hus-
rum av dem öppnades möjligheten att möta dem på ett mer 
privat sätt.

JHE: Så den sociala aspekten var en verkligt central del av 
projektet. Hur togs ni emot?

AF: Tiggare har aldrig varit populära. Förr föraktades 
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verkligen vagabonderna, men när vi kom så blev det tydligt 
att det idag betyder någonting helt annat. Folk var oerhört 
intresserade, de lyssnade och var mycket generösa och  
gästfria.

JHE: Tror du att det var på grund av hästarna?

AF: Förmodligen. Jag tror inte att vi hade fått samma be-
mötande om vi exempelvis hade vandrat själva. 

Hästarna väckte naturligtvis uppmärksamhet, men  
hästar är också stora djur som kräver en omfattande om-
vårdnad, de ska ha mat, de måste bindas eller hägnas in, 
vården av dem kräver ett visst arrangemang som inte all-
tid är helt enkelt. Därför blev hästen en utmaning att ha 
med sig. Så egentligen var det vi gjorde i strikt mening inte  
någon ritt, utan mera en förflyttning av våra hästar i ett 
samhälle som inte längre är anpassat för hästen som trans-
portmedel.

JHE: Vari består konstverket för dig? Eller spelar det kanske 
ingen roll?

AF: Den konstnärliga processen är minst lika viktig för mig 
som det färdiga verket. För mig var ritten en arbetsprocess 
där det fanns utrymme för att tänka, uppleva och träffa 
människor och det gavs möjlighet till möten som annars 
inte skulle uppstå. 

En annan viktig aspekt i mitt arbete var att pröva om det 
över huvudtaget var möjligt att ta sig fram i det moderna 
vägsystemet med häst. 
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Det var också fantastiskt att upptäcka saker som man 
normalt sett inte lägger märke till – hemma i sitt eget land, 
med sitt eget språk och i sin egen kultur. 

Till exempel när dialekterna skiftade allt eftersom vi 
rörde oss framåt eller mentala förändringar hos människor 
vi kunde se i olika regioner, människor som antagligen har 
präglats i generationer av de lokala förutsättningarna för 
deras överlevnad.

JHE: Fanns det regionala variationer i stämningar när det 
gällde hur folk reagerade på hästarna också?

AF: Nej det tycker jag inte. Vi träffade av naturliga skäl en 
hel del hästfolk, men inte bara nöjesryttare utan även en 
äldre generation hästkarlar, före detta kavallerister och 
män som vuxit upp med hästen som arbetskamrat på åkern 
och i skogen.

Men vi kom också i kontakt med människor som inte 
hade någon koppling alls till hästar eller konst.

JHE: Var det så att folk kom ut och mötte er?

AF: Ja det hände. Vi var nog rätt iögonfallande där vi lång-
samt skrittade fram med fullpackade hästar. En inte allt för 
vanlig syn. 

Ibland kom det fram någon som ville fotografera eller 
mata hästarna med äpplen och morötter.

JHE: Lite som en parad eller ett spektakel kanske?









bild 1 & 2: Från föreställningen »6 mimare – 6 levande hästar». 

bild 3 & 4: Marica Ljungholm och Boston samt Marica Ljungholm, 
Lena Stenvall och Boston. Fotografi: Ulla Ekström von Essen

bild 5 & 6: Från Annette Fellesons och Ann-Sofi Sidéns gemensamma 
resa genom Sverige. Fotografi: Annette Felleson
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AF: Ja, kanske det var lite så. Vid en bensinmack i Sävsjö 
hade en grupp ungdomar samlats efter skoldagen för att 
köpa godis, vi lät dem rida på hästarna. 

När vi bodde hos eller träffade folk längs med vägen ut-
vecklades det en ömsesidig generositet, där vi så att säga 
bytte upplevelser med varandra.

Vi var ju hela tiden beroende av det vi fick för vårt uppe-
hälle. Det handlade om ett slags tiggeri där det blev lättare 
att be om en stallplats för hästarna än mat och husrum för 
oss.

JHE: Men ni ville ha kvällsmat och frukost och gärna lite 
matsäck till nästa dags ritt. Det var väl tanken?

AF: Jovisst. I västvärden finns idag en nonchalant hållning 
till den mat vi äter.

Vi förväntar oss att i vår mataffär finna exotiska ingredi-
enser till komplicerade recept från världens alla hörn.

Vi äter vad vi vill, hur mycket vi vill och när vi vill och om 
vi inte är sugna på det vi själva skaffat eller erbjuds avböjer 
vi och tvekar inte för att kasta färsk ätbar mat. 

Den situation som vi befann oss i gav mig möjligheten att 
uppleva den utsatthet det innebär att inte ha kontroll över 
sitt eget matintag.

Det handlade om att vara hungrig utan att veta när nästa 
måltid skulle serveras eller vad den skulle innehålla.
 Så maten i sig spelade en central roll för mig i projektet 
då mitt drivmedel bestod av mat. 

Vi skulle ju också ta oss från Stockholm till Skåne utan 
att använda fossila drivmedel, vilket naturligtvis öppnade 
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frågan om hur mycket fossila drivmedel det krävts för att 
producera och transportera den mat som utgjorde mitt driv-
medel. 

Hästarna som i det sammanhanget åt lokalt gräs och 
kraftfoder utförde projektet mer korrekt.

JHE: Det verkade viktigt för er att inte ha kontroll. Att låta er 
styras och bara ta emot det ni fick. Vi är ganska ovana vid det 
till vardags. Det verkade vara lite av en tillitsövning.

AF: Ja det kan man säga. Vi gjorde ett medvetet val då vi 
utlämnade oss åt andra, men vi hade hela tiden kontakt med 
civilisationen. 

Dagens infrastruktur är inte anpassad för långsam 
förflyttning. Förr låg handelsbodarna inte längre bort än 
vad man hann gå fram och tillbaka på en dag. Idag då vi är 
beroende av bilen och andra snabba transportmedel ligger 
butikerna betydligt glesare.

Mellan Södertälje och Linköping hade vi två veckors ritt 
utan att passera någon mataffär.

JHE: Om vi återkopplar till konsten, ser man inom den 
rätt mansdominerade så kallade land-art traditionen flera 
exempel på just sådana solitärkonstnärer som ger sig ut i 
landskapet på poetiska expeditioner, men er färd verkar 
vara, eller har blivit mer av ett socialt orienterat projekt 
som jag förstår det. När jag först hörde talas om det, tänkte 
jag på det just i termer av land art – på Janet Cardiff eller 
Richard Longs vandringar till exempel, där det handlar om 
att förflytta sig längs med en förutbestämd rutt, genomföra 
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poetiska handlingar eller dokumentera själva färden, men 
det du beskriver låter mer som en övning i förtroende eller 
som en undersökning av spontan generositet, alternativa 
ekonomier – den typen av frågeställningar...

AF: Ja, det var en av utmaningarna i vår vandring. Vi bodde 
både med adel och under mycket enkla förhållanden och 
hos medelklassen. Men det som var gemensamt med dessa 
möten var att det var människor som var intresserade av 
vårt projekt. 

JHE: Vari tror du att det intresset låg? 

AF: Jag tror att det var olika för olika människor. För någon 
var det drömmen om äventyret. Hos andra väckte vi min-
nen.

Vi träffade många äldre människor, människor som inte 
längre yrkesarbetar, de hade tid att engagera sig. Det var 
intressant för oss att möta denna äldre generation och få 
lyssna till deras självupplevda historier från förr då hästen 
hade en betydande roll i samhället, i lantbruket, för trans-
porter och i försvarsmakten, men även för människans eget 
nöje.

Vi träffade en kvinna som var en av världens första fält-
tävlansryttarinna. En pionjär som debuterade i en tid då 
kvinnor inte fick pris då de placerade sig i tävlingssam-
manhang.

JHE: Hur mycket pratade ni två med varandra på vägen? 
Som du beskriver, får jag en bild av att dagarna präglades 
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av tystnad och att kvällarna blev en slags berättarstund  
runt elden. Jag kan tänka mig att man ibland inte riktigt 
orkar.

AF: Ibland pratade vi långa stunder, men för det mesta gick 
vi i våra egna tankar.

JHE: Jag undrar snarare om det kanske hörde till sakens 
natur med mer meditativa dagar och sedan kvällar där ni  
interagerade socialt. Att dagarna handlade mycket om häs-
ten?

AF: Dagarna handlade snarare om vägen och förflyttning-
en. Vi gick ju mellan 2 och 3 mil per dag. Det är en rätt lång 
sträcka att gå och man blev mycket trött i kroppen. Men ge-
nom att timme efter timme vandra framåt kom man in i ett 
meditativt tillstånd. Det blev som en rytmisk harmoni.

Det märktes också på hästarna att de blev harmoniska. 
Hästar har egentligen mycket enkla behov för att må bra: Att 
i flock vandra och äta.

JHE: Hamnade inte du själv också i ett liknande tillstånd 
under ritten? Att du fokuserade på mer grundläggande be-
hov – som att äta när du var hungrig, vila när du var trött och 
så vidare? Lämnar den mänskliga snabbmatskulturen så att 
säga? Om det naturliga för en häst är att vandra och äta, vad 
är det naturliga för oss?

AF: Vi är ju också vandrare och samlare. 
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JHE: Du menar att man tidigare ägnade en stor del av sin tid 
att skaffa mat och så vidare?

AF: Det kan vara så att vi kom i kontakt med någon form 
av ursprungsbehov som blev tillfredsställt genom vår vand-
ring. 

Jag tror att den snabba förflyttning som tillhör vardagen i 
ett modernt samhälle skapar stress. Det långsamma tempot 
vi rörde oss i försatte oss i ett tillstånd av att ständigt befinna 
oss i nuet. Vi var tvungna att tillfredsställa våra basbehov 
här och nu.

Samtidigt byggde vi upp en fantastisk relation med våra 
hästar. Efter en tid kunde vi släppa dem lösa, bara det fanns 
mat så gick de i vår närhet och betade i lugn och ro.

JHE: Blev inte hästarna skrämda?

AF: Vägen är idag inte anpassad för hästar. Ibland blev det 
trångt mellan vägrenen och fordonen, speciellt där det fanns 
vägräcken. När vi gick på hårt trafikerade vägar kunde nå-
gon av hästarna hoppa till då en bil eller långtradare kom 
för nära i hög fart. Snabbtåg som passerade oss kunde också 
bli ganska obehagliga.

Men allt eftersom hästarna byggde på sina erfarenheter 
av olika miljöer ökade också tilliten för oss. Vår relation 
fördjupades och ledarskapet förstärktes. Så länge jag gick 
bredvid min häst eller han var bakom mig litade han på mig 
och följde med vart jag än tog honom.
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JHE: Det är kanske det som projektet i stort handlade om, 
så som du har beskrivit det – om tillit: Du bygger upp en 
tillitsfull relation till hästen, men även att ni i er tur litar på 
att omvärlden ska ta hand om er. Att ni får mat och ser till att 
hästarna kan få sina behov tillgodosedda. 

AF: Den hjälp vi fick hade verkligen en stor betydelse för 
att vi skulle kunna genomföra vårt projekt. Vi visste ju inte 
innan hur vår luffaridé skulle mottas av omgivningen. Men 
folk var fantastiska och ställde upp så efter ett par veckor 
vågade vi lämna vår nödutrustning. Det vill säga vårt tält 
och de linor vi hade med oss för att binda upp hästarna över 
natten. Vi behövde aldrig använda dem.

JHE: Jag kan tänka mig att situationen gör att man bygger 
upp någon form av intuition som är rätt stark under resans 
gång. Att man »vet», eller helt enkelt litar på att det kommer 
lösa sig.

AF: Ja, den känslan växte sig starkare ju längre vi kom.

JHE: Hur kändes det då slutligen att komma fram efter att ha 
ridit fem och en halv vecka i ur och skur?

AF: Det var blandade känslor. På ett sätt var det skönt att 
komma fram och slutföra projektet. 

Men samtidigt ville jag inte bryta det harmoniska till-
stånd som jag befann mig i. Den enkelhet som bestod i att 
vandra, äta och sova. Ett tillstånd som tycktes sakna början 
och slut.
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JHE: Så kopplingen mellan den här akten och konsten  
verkar för din del handla om ett intresse för förflyttningen?

AF: Ja, förflyttningen och hur man påverkas av den mentalt, 
men även om vägen.

Vi är beroende av vägen som samtidigt utgör ett brutalt 
ingrepp i naturen. Mark tvångsinlöses, man spränger och 
fyller igen för att bygga vägar som ska underlätta för de allt 
mer effektiva transporterna. 

Det är något i vägens brutalitet kontra stigens mer orga-
niska enkelhet som fascinerar mig. Stigen är ursprunget till 
vägen och de trampas upp av människor och djur då behov 
finns av kommunikation mellan två platser. När stigen inte 
används längre växer den igen. Stigen följer terrängen och 
harmoniserar med naturen. 

JHE: Och nu planerar du att åka ner till Wanås igen med din 
häst och skapa en stig baserad på koordinaterna från den 
längre ritten…

AF: Verket »The Path» är ett performativt verk som kommer 
att lämna ett avtryck och där arbetet i sig skapar en förut-
sättning för att undersöka mentala processer.

Jag kommer att i förminskat format märka ut rittens 
sträckning i Wanås skulpturpark, med start- och slutpunk-
terna, samt de 31 platserna där vi fick natthärbärge. Sträck-
ningen kommer att skalas ned 1.000 gånger. Varje punkt 
representeras av en natursten med en plakett där platsens 
namn, longitud och latitud finns ingraverat. Dessa stenar 
kommer att placeras ut i parken med hjälp av en GPS.
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Med start på vernissagedagen kommer jag att med häst 
gå och rida fram och tillbaka 72,5 mil mellan dessa utmärkta 
punkter i parken och därmed teckna en stig. Efter 38 dagar 
lämnar vi parken och den stig vi tecknat.

Där kommer hästen tillbaka in i konsten – denna gång 
som utövande konstnär. 

Jag har valt att teckna stigen till häst, då hästen sedan 
lång tid tillbaka tjänat människan som transportdjur och 
därmed även historiskt bidragit till skapandet av stigar.

Genom att utsätta mig för att gå och rida samma sträcka 
fram och tillbaka i fem och en halv vecka, två till tre mil om 
dagen vill jag uppnå en förhöjd medvetenhet av processen 
och ta reda på hur jag påverkas av den mentalt.

Skapandet av verket »The Path» är inte en sentimental 
önskan att återgå till förr utan snarare en vilja att väcka 
upp tankar för de konsekvenser vår samhällsutveckling kan 
komma att bära med sig.

Denna text är ett transkriberat samtal mellan konstnären Annette Fel-
leson och Jonatan Habib Engqvist som ägde rum på Kungliga Konst-
högskolan i april 2010. Dokumentation och bilder av Annettes »Path» i 
Wanås skulpturpark finns på www.wanas.se

Annette Felleson är konstnär och adjunkt på Kungl.Konsthögskolan.
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Att bli häst och att tämja hästen
En föreställning 

JONNA BORNEMARK &  

ULLA EKSTRÖM von ESSEN 

Dimman ligger ännu tät över hästhagen. Långsamt urskiljer 
vi hästkroppar som andas stillhet och tidig morgon. Någon 
häst krafsar lite med ena hoven medan en annan ruskar på 
manen. Sakta stiger solen upp och kropparna blir allt tydli-
gare i det tilltagande ljuset. Då bryts plötsligt illusionen och 
vi kommer på att vi sitter på Orionteatern och att mimarna 
som gestaltar hästar trots allt är människor. Även mimarna 
verkar upptäcka att de bluffar för det som bryter illusionen 
är att det kommer in verkliga hästar på scenen. Blanksvarta 
frieserhingstar med lång man och mycket hovskägg. De-
ras plötsliga närvaro gör att vi i publiken drar efter andan: 
plötsligt blev det på riktigt. 
 Föreställningen »6 mimare – 6 levande hästar» går för 
fulla hus och undersöker relationen mellan häst och män-
niska på nya sätt. Vi ville veta mer och efter föreställningen 
samtalade vi med en av mimarna, Isabell Skarby Hay och 
den medverkande hästdressören Suzanne Berdino. Mi-
marna håller precis på att avsluta sin treåriga utbildning 
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vid teaterhögskolan och »6 mimare – 6 levande hästar» är 
deras slutproduktion. Föreställningen är speciell på så sätt 
att fokus inte ligger på den dresserade hästen som ska göra 
vissa konster utan mimarna undersöker hästens kroppslig-
het och sätt att vara på i sin egen rätt. Men inte desto mindre 
kräver föreställningen också en hästdressör. Mimarnas sätt 
att försöka imitera hästen kontrasteras därmed mot häst-
dressörens förhållningssätt. Flera andra spänningsfält drar 
också till sig vår uppmärksamhet. I föreställningen finns 
bland annat en spänning mellan människors idéer om häs-
ten och hur hästar i realiteten beter sig liksom den för oss 
även väcker etiska frågeställningar. När vi kommer ut ur 
teatern är huvudet fullt med olika tankar och upptäckter. 
Men låt oss återvända in till Orionteatern.

att bli häst
Tre hingstar springer in i manegen – inga människor, inga 
seldon. De ställer sig på bakbenen, klättrar på varandra 
och nafsar varandra i hasorna. Som cirkusnummer är det 
unikt – här förevisas ingen disciplin eller minutiöst regle-
rad show. Vi undrar hur man får hästarna att vara så under-
hållande bara genom att släppa dem fria. Tänk om de bara 
ställde sig i ett hörn och sov? 

Mimarna står längs med kanterna och följer med förund-
rad blick varje rörelse hästarna gör. När hästarna väl går ut 
kommer mimarna in i manegen. Långsamt och prövande 
efterapar de hingstarnas rörelser, en slängande man, ett 
travsteg. Snart är de i full gång och upprepar hingstarnas 
hela show, så gott det nu går när man bara har två ben. Det 
är lätt att tro att den här delen av showen måste vara olika 
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varje gång eftersom mimarna så noga härmar hästarnas rö-
relser och krumbukter, men Isabell avslöjar att det är noga 
inrepeterat. Hingstarnas behov av att röra på sig och deras 
busiga lek är tillräckligt lik från gång till gång.

»Härma» är ett ord som i mångas öron klingar rätt illa. Du 
ska inte härmas utan vara egen och unik. Inte desto mindre 
har vår kroppslighet blivit vad den är endast genom att vi 
härmar och tar till oss rörelsemönster från andra. Rörelse-
mönster som utkristalliserats genom årtusenden av härm-
ning. Genom härmning blir vi människor. Och mimarna 
har tagit på sig uppgiften att för en stund istället bli hästar. 

Den fråga mimarna ställde sig när de började jobba med 
föreställningen var: Vad är hästen? De sökte efter hästens 
rörelsemönster och plastik. Det är både en rent teknisk upp-
gift och ett sökande efter det rätta känslomässiga uttrycket. 
Hur tittar en häst? Hur skiljer sig hästens blick från män-
niskans? Isabell berättar att hon sökte efter en öppen blick, 
nollställd inför mänskliga betydelser men iakttagande och 
vakande. Rörelserna blir på ett sätt mer renodlade när män-
niskans alla små ansiktsuttryck tas bort. Världen betyder 
plötsligt något annat. Mimarna trädde in i en ny livsvärld 
med helt andra betydelsefält. Hur skulle hästen till exempel 
reagera på byggjobbarna som sätter upp scenen? De skulle 
inte uppfatta att de byggde en scen, eller verktygens namn 
och funktioner. Däremot skulle de uppfatta ljuden, rörel-
serna och lukterna och fundera på om de är hotande eller 
något man kan närma sig med nyfikenhet. 

Vi undrar vilken av hästarnas rörelser som var svårast 
och Isabell berättar att de fick jobba mycket för att få till 
benrörelsen i skritt. Hur mycket man ska lyfta, böja och 
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sträcka på benet. Hur mycket man ska vila på höften och hur 
tung rörelsen ska vara. Hästen pendlar med benet och lyf-
ter det på ett annat sätt än människan gör. När de arbetade 
med den här rörelsen fick mimarna också en annan blick 
på hur människor går och slogs av att hästarna måste upp-
fatta människorna som väldigt ofysiska varelser. Vi rör bara 
mun, ansikte, huvud och armar – resten av kroppen är oftast 
orörlig och utan större uttryck. En annan uppenbar skillnad 
är att hästen har fyra ben där människan bara har två. Hur 
de skulle lösa detta problem var något mimarna funderade 
mycket på. De kunde inte gärna krypa på alla fyra eftersom 
människan är väldigt orörlig på fyra ben. Armarna fick il-
lustrera framben även om de inte nådde marken, men det 
varierade hur aktiva armarna blev för de olika mimarna.

Det visade sig också att den svåraste känslan att uttrycka, 
när man är berövad mun och ansiktsuttryck, är glädje. Häs-
tar kan se nöjda, glada och nyfikna ut bara de står och ser sig 
omkring. Men när mimarna härmar denna grundläggande 
förnöjsamhet är det lätt att de mest ser lite tomma och för-
vånade ut. Denna svårighet visar hur vana vi är vid att tolka 
människors humör efter deras ansiktsuttryck och hur lite vi 
använder kroppen. Men hästars humör är vana hästmän-
niskor snabba på att läsa av genom hästens kroppshållning 
och små nyanser i kroppsspråket. Irritation och ilska visade 
sig vara lättare eftersom även människor använder kroppen 
i högre utsträckning för att uttrycka dessa känslor. Isabell 
tror också att glädjen var extra svår att få till eftersom det 
är en »lätt» känsla, medan man när man imiterar hästen 
samtidigt måste få med hästens tyngd. Om den stillastående 
hästens glädje och nyfikenhet är svår att gestalta blev det 
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desto lättare med hästen i rörelse: en yster häst i full fart 
med krumbukter och glädjesprång kan mimaren ge full 
kraft åt. Skillnaden mellan häst och människa är större i de 
stillastående uttrycken än i de i rörelse, eftersom de stilla-
stående uttrycken lätt blir statiska hos människan medan de 
hos hästen har en helt annan dynamik. Mimarna upptäckte 
att det blev bättre när de la till de små rörelser som vi kan 
dela: skaka på manen, knycka bort luggen eller skrapa lite 
med ena foten.

Mimarna funderade också på vilka känslor hästar ut-
trycker. Sorg verkar till exempel vara en känsla som häs-
tar inte uttrycker, däremot saknad. Känslor som genererar 
handling verkar ligga närmare till hands för hästen: rädsla, 
frustration, bestämdhet, nyfikenhet, otålighet, glädje och 
frihet tyckte mimarna att de fann medan känslor som pin-
samhet, sorg och avund verkar vara hästen främmande. 
Hästen upplever vi också som mer ärlig och direkt medan 
människan kan dölja sina känslor. 

Men trots alla skillnader är både hästen och människan 
djur och har därmed mycket gemensamt som mimarna kan 
utgå ifrån. När de gestaltar hästen handlar det därför inte 
bara om att härma en annan sorts varelse utan också om att 
skala av människovarat, närma sig sitt eget djurvara och 
lägga till hästens specifika sätt att vara på. Blicken de söker 
när de försöker närma sig hästen med sin egen kropp är inte 
längre mänskligt kodad utan en blick vi delar med djuren.

att tämja hästen
De sex svarta hingstarna travar åter in i den lilla runda 
intimt belysta manegen. Det går ett litet beundrande sus 
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genom publiken. De stora och vackra djuren är bara en 
armslängd ifrån oss. Varm doft stiger från dem och fyller 
rummet, vi hör hur de andas, rasslet i remtygen och hur de 
sätter ned sina tunga runda skäggprydda hovar i sanden. De 
har nu fått röda träns, gjordar och inspänningar på sig. Det 
är inte längre den fria hästen vi ser, utan den kultiverade, 
tämjda och samarbetande varelsen. De skulle säkert vilja 
springa fortare och få sträcka ut. Men den låga kanten som 
omringar manegen hindrar dem och styr in deras framfart 
i ett disciplinerat och trångt vänstervarv där de måste hitta 
en gemensam takt. Huvudena åker hastigt upp när de så 
när springer in i varandra och de får dröja med steget ett 
ögonblick i luften. Men de är vana. De har gjort detta många 
gånger. Öronen vippar avspänt på deras huvuden i takt med 
travstegen. Det finns både en ro och ett kraftfullt tryck i de-
ras rörelse, rörelser som styrs och disciplineras av kvinnan 
i mitten av manegen.

— aaand chaaaaaaange!
Rösten är lugn och mjuk, den är kvinnlig och melodisk 

samtidigt som den bär rakt genom rummet. Äään tjääääää
iiiinnnch… sjunger den övertalande och de svarta djuren 
stannar i steget, vänder i en cirkelrörelse sina massiva 
framdelar in mot mitten och byter varv. 

— Aaaallé! 
Hingstarna accelererar och hittar snart travrytmen igen. 

Någon är lite ivrigare än de andra och kvinnan i mitten ma-
nar med sin vänliga och tydliga stämma: Romeo… Romeo!  
Hingsten återgår till ordningen, det går blixtsnabbt, vi i 
publiken har knappt hunnit se någon avvikelse i det gemen-
samma rörelsemönstret. Astor hey!... Suleyman! Hon talar 
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till dem alla med den låga, intensiva samtidigt milda och 
modulerade rösten som på något vis håller ihop hela ske-
endet. Det handlar om små, små förändringar som hon vill 
att hästarna ska göra, öka steget lite, korta steget, skärpa 
uppmärksamheten. Heeeey! Rösten skapar en halvhalt.

Ääääään piiiiiiroouette…! Hingstarna vänder in igen, 
fortsätter rörelsen runt bakdelen ett helt varv och faller åter 
in i travgunget. Vipp, vipp, vipp, de långa lockiga manarna 
böljar och de stora runda länderna höjs och sänks. De är 
så nära att man hör sandkornen rassla och deras tuggande 
på metallbetten. Kvinnan i mitten har en lång snörförsedd 
piska i vardera handen. Dessa rör hon i svävande cirklar 
med exakt precision över och mellan hästarna och verkar 
på detta vis kunna styra både riktning och takt. Piskorna 
höjs och sänks och snurras i ett böljande mjukt och rytmiskt 
mönster. Det påminner om en dirigent som arbetar med ett 
långsamt innerligt stycke. 

Suzanne, hästdressören, utvecklar en annan kunskap i 
relation till hästarna än mimarna. Medan de undersöker 
och härmar hästarnas kroppslighet, har Suzanne utvecklat 
en excellens i det kunskapsfält som innebär att tämja, dres-
sera och uppmuntra hästen till en känslighet och uppmärk-
samhet för interaktion med människan. Suzanne är född in 
i en cirkusfamilj och har arbetat med dressyr av hästar i  
hela sitt liv. Ett av hennes viktigaste verktyg är rösten och 
det blir mycket tydligt i det här numret, eftersom det inte 
ackompanjeras av den sedvanliga stompiga cirkusmusiken. 
Vi bjuds istället in i det akustiska sammanhang som Suzan-
ne delar med sina hästar. Här blir hennes röst ett medium 
som etablerar, beräknar och styr hästarnas gemensamma 
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förhållningssätt till rytmen, rummet och kropparna. 
Det är en kommunikativ intensitet och total närvaro i 

Suzannes röst. Orden – som är en blandning av engelska, 
tyska och spanska – spelar mindre roll, de finns där som 
konventioner från en lång cirkustradition som inte bryr sig 
om nationella gränser. Det är hur och när och med vilken 
ton, mildhet eller skärpa de sägs som är det relevanta och 
spännande.

Suzanne berättar att hon först blev lite obehaglig till 
mods när hon förstod att numret inte skulle ha musik. I van-
liga fall utgör cirkusmusiken ett slags »filter» mellan henne 
och publiken. Hon står på ena sidan musiken och bildar med 
rösten – som ingen annan hör – sitt kommunikativa rum 
med hästarna. Publiken är där borta, på andra sidan mu-
siken. Nu skulle hon öppna upp, låta publiken höra henne, 
släppa in den i hennes och hästarnas intima rum. Det kän-
des ovant och naket, säger hon. Hon blir väldigt glad när vi 
säger att det var det som gjorde det djupaste intrycket på oss 
och nämner att många reagerat på samma sätt. Som om de 
fått ta del av en hemlighet. 

Men det finns inga hemligheter och inga magiska hästvis-
kare. Det är bara erfarenhet, det är människor som sett häs-
ten i alla möjliga situationer och har uppövat en känslighet 
för att sätta ihop alla erfarenheter. Alla är hästviskare om 
de övar sin känslighet och erfarenhet.

Rösten är Suzannes absolut viktigaste verktyg, säger hon. 
Eftersom hon står i mitten av manegen och verkar på ett 
visst avstånd måste rösten ersätta det direkta kroppsspråket 
där man kommer nära hästen. Piskorna fungerar visserli-
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gen som hennes förlängda kropp men utan rösten skulle 
hon inte komma långt. »Det är min röst som gör att de inte 
blir stressade eller oroliga. Det kan alltid hända saker som 
upprör hästarna men så fort de hör min röst blir de lugna, då 
känner de igen sin värld». Hon säger också att hon kan säga 
åt dem på skarpen med rösten. »Om jag morrar till skärper 
de sig. Jag vill hellre skälla på dem än att straffa dem med 
pisken – det gör jag aldrig.»

Hon talar med hästarna hela tiden. De kan sina namn och 
vet vem av dem hon riktar sig till. Det ingår i deras grundut-
bildning att lära sig det. Vid en del föreställningar är de mer 
ofokuserade, då får hon »tjata» hela tiden på dem, vid andra 
flyter allting och hon kan vara mer sparsam med talet. Su-
zanne berättar att hon vid sina clinics kan tillåta lite mer 
improvisation och att hästarna får ta ut svängarna lite mer. 
Då kan det bli mer lek av det hela. Men på en föreställning 
som den här finns inte utrymme för det. Här är ramarna 
mer strikta. Hästarna förstår snabbt dessa skillnader i krav, 
de hör det på hennes röst, även om de ibland kan göra försök 
att få det lite mer lekfullt och mindre kadaverlydigt. Vid ett 
tillfälle under föreställningen bryter sig till exempel en häst 
ur ordningen och kommer upp bakom Suzanne och snusar 
henne i nacken.

Vi frågar hur hon kan ha koll på alla hästarna samtidigt. 
Manegen är ju så trång att en eller två hästar är ur hennes 
synfält hela tiden. »Det gäller att hela tiden ha blicken mel-
lan häst tre och fyra», säger hon. »Då fångar jag in dem alla i 
ett spektrum av gemensam rörelse. Åt höger och vänster ser 
jag hur de hänger ihop. Då vet jag i förväg, innan det hänt, 
om någon avvikelse är på väg.» Suzanne verkar ha utvecklat 
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ett slags dubbelt gestaltseende där hon både ser hingstarna 
som en helhet med en gemensam rörelse och som enskilda 
delar. Dessa enskilda delar kan hon med intuitiv precision 
se hur hon ska korrigera, till och med innan en avvikelse 
tagit form. Varje häst har sina individuella egenheter och 
sitt rörelsemönster som påverkar helheten. Hon tolkar och 
beräknar dessa sex unika parametrar samtidigt i ett stän-
digt flöde av rörelse.

Vi frågar om hästarna i en sådan här grupp kan lära av 
varandra, om man kollektivt kan »skola in dem» i ett cirkus-
nummer ungefär som vi skolar in våra barn på dagis. Nej, 
det fungerar inte alls så, säger hon. Varje häst måste kunna 
sitt nummer individuellt först. Här är det enbart interaktio-
nen mellan hästen och ledaren som fungerar. Däremot kan 
de mer erfarna hästarnas trygghet i situationen möjligen 
smitta av sig. Hästar lär sig alltså inte trick av varandra utan 
helt och hållet av ledaren. När det gäller dressyren är deras 
kommunikativa energi endast inriktad på henne: 

Hästar är så kommunikativa – ibland kan hästarna göra 
saker som jag bara hunnit tänka eller ana att jag ska be dem 
om. Innan jag ger kommandot så gör de det! Är de tankelä-
sare – nej, de bara kommunicerar på ett annat sätt. De kan 
läsa av väldigt fina signaler som vi kanske inte ens själva 
är medvetna om. Då kan det också bli fel ibland. Väldiga 
missförstånd. Det måste människan vara medveten om. En 
häst gör aldrig något för att genera oss människor. Då har 
människan gett den fel signal eller signal då den inte var 
uppmärksam. Så måste man alltid tänka.

Därför är kärlek den viktigaste egenskap en dressör ska ha. 
Många hästar är knäckta i sin tillit och här måste männis-
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kan, även om kommunikationen bryter samman gång på 
gång, ha en vilja och förmåga att ta om det igen och bygga 
upp tillit och förtröstan hos hästen. 

två kunskaper, del 1
Ett litet föl stapplar runt i manegen, de långa benen lyder 
inte och likt Bambi på isen glider de gång på gång isär. Den 
här gången är det två mimare som tillsammans illustrerar 
fölets rörelser. De prövar olika varianter av hur de tillsam-
mans kan bilda djurens fyra ben. Två plus två är ju fyra. 
Sedan ska hals och huvud till. Den klassiska varianten är att 
den ena personen håller den andra om magen bakifrån, men 
mimarna visar att det finns ytterligare en rad varianter.

Om man har arbetat med föl är det uppenbart med vilken 
precision de härmar djurets rörelser. Men de flesta har inte 
den kunskapen utan utgår från de bilder av djuret som finns 
i kulturen. Det finns alltså en diskrepans mellan hur djuren 
verkligen rör sig och hur vi föreställer oss att de rör sig. Isa-
bell berättar att de fick ta hänsyn till denna diskrepans när 
de satte ihop numren. Om de bara naturtroget följde hästar-
nas rörelser fanns paradoxalt nog en risk att ingen skulle 
känna igen dem. Bland mimarna var det bara Isabell som 
hade erfarenhet av hästar. Hon har länge haft egna hästar 
och har därför en gedigen kunskap om hur hästar rör sig och 
beter sig. De andra mimarna saknade denna kunskap och 
utgick istället från de bilder av hästen som finns i vår kultur. 
För föreställningen i stort var det bra att båda kompeten-
serna fanns i gruppen eftersom den då blev tillgänglig för 
både en hästvan och hästovan publik och kunde förmedla en 
hästkänsla till båda. Isabell klargör att det viktigaste var att 
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göra en föreställning som fungerade för alla – att hästmän-
niskor ser detaljer och hur mycket jobb de lagt ner för att 
få ett realistiskt rörelsemönster var en välkommen bonus. 
Inte desto mindre kunde diskrepansen mellan hästens rö-
relser och beteenden och föreställningen om dem innebära 
en konflikt mellan hästtjejen och skådespelerskan i Isabell. 
Det bar emot att göra rörelser på ett sätt som hon vet att en 
häst aldrig skulle göra. 

Liksom varje hästtjej vet Isabell till exempel att hästar 
inte gnäggar särskilt ofta. I föreställningen finns det dock 
en scen som består av en kaskad av gnäggningar. Isabells 
känsla av att »så gör inte hästar» fick ge vika för den lek 
med uttryck som de ville testa genom att gnägga fram olika 
känslor. 

En liknande problematik uppstod när de skulle iscensät-
ta skritten, de var tvungna att välja mellan ljudet av takten 
och fotnedsättningen. De valde känslan av skritt i ljud och 
takt även om det innebar att fotnedsättningen mer liknade 
passage. Som mimare och skådespelare fick hästtjejen Isa-
bell utveckla ett helt annat förhållningssätt till hästen som 
innebar att hon både studerade den och studerade männis-
kans bild av hästen. 

I hela föreställningen är det två kunskapsfält som möts: 
kunskap om hästen och den sceniska kunskapen. I de olika 
scenerna möts de båda kunskapsfälten på olika sätt. I vissa 
scener, som den om fölen, är mimarnas sökande efter skill-
nader och likheter mellan hästars och människors kroppar 
påtaglig. I andra scener är det snarare ett filmiskt uttryck där 
de söker starka känslor och bryr sig mindre om det natura-
listiska intrycket. I ytterligare andra scener leker man med 
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gränsen mellan häst och människa, i en scen utbryter till 
exempel plötsligt en discokoreagrafi utifrån hästarnas rö-
relser. Slängande manar, skrapande hovar och piaffliknande 
steg omvandlas till tonårsflört och John Travolta-moves. 

två kunskaper, del 2
Discomusiken och de utagerande tonårspiaffande mimhäs-
tarna har lämnat manegen. Tyst skrider nu två svarta figu-
rer in, en tvåbent och en fyrbent. Mimaren håller hingsten 
i ett silkestunt svart snöre fäst i bettringen. Hingstens öron 
och hela uppmärksamhet är riktad mot den lilla smala figur 
som håller i silkessnöret och som nu i en gemensam simul-
tan rörelse med hästen börjar ta stora höga kliv framåt. 

Spansk skritt. En rörelse där hästen lyfter sina framben 
högt, högt vid varje steg. Som preussiska militärer men helt 
utan aggressivitet i rörelsen. En rörelse som kan läras in via 
beröring med spö på det ben som ska lyftas. Det ser ut som 
om hästen följer mimaren, eller att de är absolut simultana, 
men det är hon som följer hästen, anpassar tempot, har kon-
troll på vart hästen är på väg och som vet om han tänker 
lyfta sitt högerben nu eller om hon måste vara tydligare med 
sin spösignal till honom om vad han ska göra. Hingsten lyf-
ter benet och hon har lyft sitt en millisekund innan. 

Isabell är, som ovan påpekats, den enda i ensemblen som 
har erfarenhet av arbete med hästar. Hon säger att det var 
en öppen fråga vem som skulle göra denna scen, men att 
hon såklart gärna ville göra den. Det är uppenbart att denna 
övning är mycket avancerad. Den kräver – utöver mimarens 
egen kroppskontroll som måste vara excellent – en uppövad 
och säker känsla för vart hästens rörelse är riktad. Den krä-
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ver ett erfaret öga för om hästen är fokuserad, om den tänker 
göra rörelsen nästa sekund eller ej. När vi senare pratar med 
Suzanne säger hon att det var »givet» att Isabell skulle göra 
den här scenen. »Quintos som kan den spanska skritten är 
en av de mer dominanta hingstarna – ingen annan hade 
klarat det». 

Den form av samspel som Isabell och hästen är inbe-
gripna i är fyllt av erfarenhetsgrundad kunskap hos dem 
båda. Isabell vet hur hon låter hästen förstå att det är hon 
som är ledaren. Hon kan planera hur många steg de ska ta, 
när de ska vända, när benlyften ska ske. Hon kan anpassa 
denna planering till hästens – trots hans extrema lydnad – 
oförutsägbarhet. Dessutom ska hon ta med sin egen kropp i 
beräkningen. Hästen, å sin sida måste känna igen och lita på 
hennes signaler. Så blir deras gemensamma rörelse till ett 
slags dans utförd av två subjekt med helt olika utgångspo-
sitioner. Isabell agerar i människans traditionella roll som 
ledare och hästen lyder. Samtidigt är Isabell i detta num-
mer en hästhärmande mimare, så vad vi får uppleva är ett 
mycket komplext praktiskt kunskapsutövande där Isabell 
både leder och följer i samma rörelse. 

de etiska frågeställningarnas plats
Kosacken hoppar käckt in, tar några snärtiga kosackdans-
steg och börjar jaga en svart mimhäst runt manegen. Fort 
går det. Häpp! Häpp!! Hejhäpp!!! Musiken är stark, hetsig och 
drivande – något slaviskt i en ojämn taktart med orientalisk 
melodi. Hästen flämtar och springer hukande i rasande fart 
runt, runt. Tar ny sats gång på gång. Ger allt. Kosacken blin-
kar showigt mot oss, hojtar och driver hästen ännu hårdare. 
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Nu rusar en cowgirl in. Hon rider en vrenskande bockande 
mimhäst och lyckas sitta kvar länge innan hon faller av.  
Publiken är med på noterna och klappar i takt. Cowgirlen 
är en stjärna, magnetiskt och suggestivt drar hon oss in i 
sitt aktivitetsfält. Det är lätt att förbise att den bockande  
hästen faktiskt är en förutsättning för hennes föreställning. 
En sedel stinn bookmaker kommer näst på tur. Han driver 
med vevande armar hästen runt, runt. En ballerina balan-
serar skickligt på hästens rygg. Nu kommer kosacken igen 
och jagar upp tempot ytterligare, han skuttar runt på ben 
och armar. Publiken skrattar och stampar, upprymd av fart 
och fläkt.

Scenen väcker frågor. Är den en kritik mot vårt (ut)nytt-
jande av hästen? Vårt ego och vår vinningslystnad som ska-
par sammanhang och arenor där vi parasiterar på hästens 
styrka, välvillighet och lyskraft? Det är lätt att snabbt läsa 
in vår tids etiskt uppmärksamma blick i scenen och dess 
dramaturgi. Nog finns det anledning att ifrågasätta män-
niskans behandling av hästen i alla möjliga sammanhang. 
På dagens ponnyhopptävlingar får domaren inte sällan för-
mana de unga ryttarna att vara aktsamma med spöet. Det 
är ingen ovanlig syn att se barn skrika och slå på ponnyer 
som mest verkar vara osäkra på vad som förväntas av dem, 
eller kanske till och med har ont och därför helst avstår från 
att hoppa. I svensk trav- och galoppsport kan det vara lön-
samt att slå hästen, då eventuella böter för överdriven spö-
användning utgör en marginell del av vinstsumman. 

Gränsen mellan en övertalande korrigering med spö och 
spöbruk som djurplågeri kan vara solklar i många fall, men 
ibland mer svårdefinierad. Den går inte på samma ställe i 
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olika situationer med olika hästar. Samtidigt är spöet – rätt 
använt – ett viktigt verktyg för människan för att etablera ett 
ledarskap som ska vara gott, tryggt och rättvist. Det pågår 
idag en debatt om spöbruk och spöförbud i hästverksamhe-
ter. Ett lämpligt användande av spö är nog tyvärr inte möj-
ligt att formulera i en regel. Här är det snarare det mänskliga 
omdömet som måste skärpas och övas. Inte heller skulle ett 
lämpligt spöbruk kunna definieras i lagtext eller direktiv. I 
Norge har man istället infört totalt spöförbud inom trav- och 
galoppsporten.1 

Suzanne beskriver omsorgsfullt och noggrant för oss 
sina olika piskor och deras funktion. Hästarna tränas tidigt 
i mötet med piskorna. De får vänja sig vid att bli berörda av 
dem och att inte vara rädda för dem eller deras smällande, 
utan just uppfatta dem som hennes armar. Hon pekar med 
piskorna, använder dem för att ändra hästarnas tempo eller 
rörelseriktning, smäller för att öka uppmärksamheten och 
kan beröra dem med dem. Men hon slår aldrig hästarna med 
dem. Det är uppenbart att det är angeläget för henne att vi 
ska förstå att de inte används för bestraffning. I cirkus finns 
inget att vinna med det, varken lydnad eller pengar. Du kan 
med spöbruk tvinga en häst att springa fortare eller hoppa 
över ett hinder, men att få den att utföra konster genom att 
vara rädd för spöet är en omöjlighet. 

Ett spöförbud på cirkus skulle innebära att Suzanne skul-
le få svårigheter att arbeta med hingstarna. »Spöet är min 
förlängda arm», säger hon. »Jag blir mäktig, långarmad och 
imposant med mina spön. Större än dem.» Vissa dagar är 
hingstarna mer dominanta än vanligt. »Då måste jag brösta 
upp mig och bli än mer dominant än de». 
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För Suzanne är etiken ständigt närvarande. Just cir-
kustraditionen har kritiserats hårt för att vara oetisk i sin 
djurhållning. Hon tycker att det är bra att uppmärksam-
heten hela tiden skärps, även om det för henne kan vara 
»skitbesvärligt» med alla kontroller. »Det är därför jag håller 
clinics. Jag vill vara helt öppen med hur vi tränar hästarna 
så folk ser att det varken är djurplågeri eller några hemlig-
heter.» Hon berättar att hon tagit mycket intryck av Monty 
Roberts, och gjort sin egen »cocktail» av det han skriver och 
det hon lärt från cirkus.2

För mimarna däremot är inte de etiska frågeställning-
arna alls i fokus. Scenen med kosacken, cowgirlen och book-
makern skapades inte utifrån en etiskt grundad kritik, be-
rättar Isabell. »Vi ville visa skojet, leken, farten och glädjen 
med hästarna», säger hon. För mimarna var det härmandet 
och den direkta känslan av hästvarat som var utgångspunk-
ten, inte människans och ledarens ansvariga och reflekte-
rande position. Det etiska ligger ju i relationen mellan häst 
och människa, och denna relation i sin vanliga skepnad är 
inte i centrum i föreställningen. De etiska frågeställningar-
na hör till människans sfär, inte till hästvarat. Istället ville 
de göra en föreställning som förhöll sig till hästen – som ju 
inte bara existerar i relation till människan utan också i en 
mellanhästlig värld där etik inte existerar. 

att leka häst
Så blir det full fart i manegen: sex mimare, sex hästar och 
en dressör är i rörelse. Hästarna har utöver sina röda seldon 
nu prytts med purpurfärgade plymer som lyser mot deras 
svarta sammetspäls. Mimarna har fått på sig röda små kjo-
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lar över de svarta heltäckande dräkterna. De sex hästarna 
rör sig runt i full fart, vänder på bakdelen och ställer sig 
med frambenen på varsin snabbt inrullad cirkuspall. Mi-
marna gör likadant, de springer bredvid, studerar hästarna, 
härmar deras rörelsemönster. Hästarna rör sig runt cir-
kuspallen med bakbenen medan frambenen är kvar uppå, 
samtidigt som mimarna följer efter i rörelsen. Till slut kli-
ver mimarna upp på de trånga cirkuspallarna och lägger 
armarna om hästarnas halsar. Hästar möter människor, två 
olika arter, men störst skillnad är det inte mellan hästarna 
och människorna utan mellan hästar och mimare å ena si-
dan och dressören Suzanne å andra sidan. Det blir tydligt 
inte minst när hästarna går ut medan Suzanne står kvar i 
mitten av manegen och mimarna galopperar in. Mimarna 
upprepar nu det cirkusnummer hästarna just genomfört 
och Suzanne ger dem kommandon och rättar till dem när 
någon kommit efter. Mimarna har noga studerat hur häs-
tarna genomförde numret just denna gång och upprepar 
deras beteende. »Rooomeo allé!», Suzanne visar med pisken 
hur mimaren Romeo ska återta sin plats, eftersom hon löst 
uppgiften lite väl självständigt, just så som hingsten Romeo 
gjorde alldeles nyss.

Suzanne är en skicklig hästdressör och som sådan kom-
municerar hon med hästarna, hon är en människa som är 
fokuserad på hästarna. Mimarna är inte fokuserade på att 
kommunicera med hästarna – de iakttar dem och härmar 
dem. I hästdressörens relation till hästarna är det viktigt 
att det är människan som är ledare och hästarna som följer, 
men för mimarna är det hästarna som leder rörelsen och 
människorna som följer. Det innebär att mimarna intar ett 
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ovanligt förhållningssätt till hästen. Men det innebär också 
att det inte finns någon större interaktion mellan häst och 
människa. Så fort interaktion återuppstår, som i Isabells 
scen med spansk skritt, måste hästen åter lyda. Vår hästkul-
tur bygger på att när häst och människa befinner sig i sam-
ma flock och i samma sociala rum är det människan som 
bör vara ledare. »Annars kan det bli farligt», lär vi våra barn 
i stallet. Mimarnas experiment och försök att själva bli häs-
tar för oss tillbaka till barndomens hästlekar. Vi minns hur 
vi turades om att vara häst respektive människan som ledde 
hästen. Som häst bockade vi runt och levde oss in i hästens 
kroppsspråk, som människa försökte vi med hopprep tämja 
det bångstyriga djuret. Det fanns också tillfällen där en och 
samma person var ett helt ekipage: med händerna höll vi i 
de imaginära tyglarna, nacken kröktes när hästen gick på 
tygeln och benen galopperade i tretakt. Med en 10-årings 
kropp uttryckte vi kentaurens centrala beståndsdelar: tyg-
larnas ledarskap, nackens elegans och galoppens kraft. 
Kanske fanns där en viktig kunskap vi sedan glömde bort 
när vi koncentrerade oss på att bli bra flockledare? 

Mimarnas föreställning hjälper oss att återuppväcka och 
utveckla just den kunskap vi får när vi lever oss in i hästens 
vara. Det är en kunskap som är viktig när vi åter går till-
baka och som människor umgås med hästarna. Då kan vi 
dra nytta av våra försök att se hästens värld inifrån och på 
så sätt bli bättre ledare. Men i föreställningen kan vi vila 
från de etiska spörsmålen och njuta av mimarnas kollage 
av hästar, och med dem förenas i en beundrande blick som 
hyllar hästen genom att försöka vara hästen. 
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Djuret får i filosofin ofta representera »det andra», det man 
kontrasterar människan mot för att påvisa vad som är unikt 
mänskligt. Men relationen mellan djur och människa kan 
naturligtvis användas för att lyfta fram helt andra aspekter 
av såväl djuret som människan. Relationen mellan häst och 
människa kan, när den är som bäst, vara en relation av när-
het. Men närhet är en relation mellan två olika kommuni-
cerande varelser och uttömmer inte ekipagets sätt att vara 
i världen. Ekipaget utgör även en gemensam rörelse som 
primärt inte är en relation mellan två skilda individer utan 
en enda riktning. Mytologiskt har denna aspekt av ekipaget 
formulerats som en egen varelse: en kentaur. 

I det följande vill jag undersöka på vilket sätt ekipaget kan 
förstås som en gemensam kroppslighet och på vilket sätt det 
förblir två skiljda kroppar. »Kropp» innebär här inte endast 
en utsträckt kropp i rummet utan snarare den levande krop-
pen såsom den har undersökts inom fenomenologin med 
början hos Edmund Husserl.1 Fenomenologin har betonat att 
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människans kroppslighet är karaktäriserad av att den både 
kan vara ett objekt som vi kan undersöka, samtidigt som 
den är det varigenom vi erfar världen. Sinnena och sinnes-
intrycken är därmed en central del av kroppsligheten. Men i 
Husserls fenomenologi är det självklart att det är individens 
kropp som ska undersökas och det har därmed också tagits 
förgivet att kroppen är vad som tillhör en individ. Senare 
har det gjorts fenomenologiska undersökningar i gränsom-
råden där kroppens och kroppslighetens individualitet inte 
är lika tydlig, till exempel i den gravida kroppen som under-
sökts av bland annat Max Scheler och på senare tid av bland 
annat Julia Kristeva.2 Men också av Maurice Merleau-Ponty 
vars analys av kroppen finner kroppsliga vanor som gått i 
arv sedan lång tid tillbaka. Kroppens uttryck, rörelser och 
förmågor bär spår till och med från en för-mänsklig tillvaro. 
Människan bär därmed på en för-mänsklig, djurisk kropps-
lighet.3 För att undersöka ekipagets kroppslighet kan vi dra 
nytta av den fenomenologiska traditionen, därmed hoppas 
jag både kunna säga något om det unika sätt som kroppslig-
heten uttrycks i ekipaget, men också om kroppsligheten som 
sådan och dess möjligheter.

Men för att undersöka ekipagets kroppslighet räcker det 
inte med en teoretisk kunskap och kunskap om (till exem-
pel) den fenomenologiska traditionen. Det krävs också en 
praktisk ryttarerfarenhet. Utan en egen kroppslig erfaren-
het av samspelet mellan häst och människa skulle under-
sökningen bli allt för platt och sakna reell bas. Visst skulle 
man kunna ägna sig åt textanalys av andra människors er-
farenheter, men det centrala fenomenet skulle förbli allt för 
främmande. Den egna erfarenheten kan och har ofta miss-
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tänkliggjorts för att bli alltför partikulär när man söker ett 
universellt fenomen, men ekipagets erfarenhet av gemen-
sam kroppslighet kan inte finnas annat än just i upplevelsen 
av detsamma. Här är det inte primärt ett universellt feno-
men som eftersöks utan snarare en tradition av en gemen-
sam kroppslig rörelse i världen som vi bär med oss som ett 
levande kulturarv. Min specifika erfarenhet är knuten till 
mina unika erfarenheter, just de hästar jag har mött och just 
de relationer vi lyckats etablera, men samtidigt sker dessa 
relationer i ett gemensamt kulturellt rum som har möjlig-
gjort dem. Detta kulturella och historiskt formade rum kan 
jag inte tillfullo ställa mig utanför och undersöka utifrån, en 
idag mer fruktbar väg synes vara att undersöka dem inifrån, 
det vill säga utifrån egna erfarenheter som bryts mot andra 
individers erfarenheter. De egna erfarenheterna blir också 
synliga på nya sätt när de får ikläda sig ord och på så sätt 
träda fram i en mellanmänsklig värld. Genom att använda 
verktyg från till exempel olika filosofiska traditioner blir 
erfarenheten möjlig att få syn på, vrida och vända på och 
undersöka i sin rikedom. Erfarenheten kan därmed visa sig 
vara långt rikare än vi först hade trott. 

I filosofihistorien har ekipaget en säregen plats. Leibniz 
använder den i sin tolkning av Descartes förståelse av rela-
tionen av kropp och själ.4 Ryttaren är här en metafor för sjä-
len och hästen för kroppen. Kroppen och hästen förstås där-
med som en passiv materia som behöver själen och ryttaren 
för att få riktning och styrning. Själen / ryttaren har ingen 
egen kropp utan är kroppens vilja. Som en uppfattning av 
människans väsen innebär detta en dualism där kropp och 
själ skiljs åt på ett sätt som under senare tid fått stark kritik. 
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Men även uppfattningen av ekipaget där ryttaren är aktiv 
och styrande och hästen passiv och följande har kritiserats 
som en allt för enkel bild av hur ekipaget fungerar. Denna 
bild kan alltså synas vara passé på alla sätt och vis. Men 
kanske att det ändå finns ett par lärdomar om hur ekipaget 
har uppfattats i den. En sådan lärdom framträder till exem-
pel om vi vänder på metaforen och låter människans väsen 
vara en metafor för ekipaget istället för tvärtom. Människan 
är ju trots allt en varelse, så i denna metafor återfinns idén 
om att ekipaget är en enda varelse med två sammanhäng-
ande delar. 

En annan aspekt som är användbar i denna metafor är att 
den formulerar en asymmetrisk relation. Asymmetri är ett 
centralt karaktärsdrag för relationen mellan häst och rytta-
re. Det är människan som har domesticerat hästen och som 
måste ha en ansvarsfull makt över situationen. Vi måste ac-
ceptera att det är vi som har makten och som måste ta ansvar 
för hästen. Relationen är inte jämlik, utan kan bli farlig för 
såväl häst som människa om människan inte klarar av att 
vara ledare. Idag har vi ofta svårt att hantera maktrelationer 
på ett bra sätt och vill helst att varje relation ska vara jämlik 
och demokratisk. I relationen till hästen måste vi dock utöva 
makt, men en makt som inte innebär maktfullkomlighet 
utan omsorg. Kanske är detta en av anledningarna till att så 
många unga tjejer söker sig till stallet idag, i relationen till 
hästen kan man uppöva ett ansvarstagande förhållningssätt 
där makt, kärlek och omsorg går hand i hand. Kanske är det 
också därför som hästtjejer blir bra chefer.5 Detta gör också 
att konflikter här liksom i alla relationer är en central del 
av samvaron. När jag i det följande talar om kentaurens / 
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ekipagets gemensamma rörelse måste vi komma ihåg att 
denna asymmetri ligger i botten, men att den inte innebär 
någon enkel relation av över- och underordning, utan en 
komplex väv av samspel.

Men låt oss återgå till den centrala frågan om ekipaget 
som två respektive en gemensam kroppslighet. Med begrep-
pen »häst» respektive »ryttare» benämner vi två skilda krop-
par, men finns det även utrymme för uttrycket »kenatur» 
såsom en formulering av en gemensam kroppslighet? Är en 
sådan gemensam kroppslighet blott en romantisering eller 
finns det drag i ekipagets sätt att vara i världen som rättfär-
digar ett sådant begrepp? För att börja reda ut denna fråga 
måste vi fråga oss vad en kropp är, eller rättare sagt vad en 
levande kropp är. Genom att gå igenom olika aspekter av den 
levande kroppen försöker jag i det följande undersöka hur 
ekipaget kan sägas utgöra en gemensam kropp respektive 
två skilda kroppar.

en kropp är utsträckt i rummet  
(res extensa som descartes säger)
På en väldigt enkel, ytlig nivå är ekipaget en gemensam 
kropp på så sätt att det har en gemensam kontur. En person 
som aldrig sett ett ekipage tidigare skulle lätt uppfatta det 
som en varelse. Men även en människa som sitter på en stol 
har en gemensam kontur med stolen. Likt människan kan 
resa sig från stolen kan ryttaren (för det mesta) kliva av häs-
ten utan att man behöver använda våld. Att ekipaget uppfat-
tas som en varelse hänger nog snarare samman med den ge-
mensamma rörelsen, vilket vi kommer att återkomma till. 
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en levande kropp är både något som kan 
erfaras och något som kan erfara
Det som är unikt för den levande kroppen är att den både 
kan erfaras som ett ting i världen och är det varigenom ting i 
världen erfars. Den levande kroppen är en erfarande kropp. 
Detta innebär en omvändbarhet där kroppen både kan er-
fara och erfaras. Om jag med min högra hand känner efter 
hur huden på den vänstra handen känns, så kan jag också 
vända på erfarenheten och istället med den vänstra handen 
känna efter hur den högra känns. Jag kan därmed vända på 
erfarenheten och låta det erfarna erfara. På denna punkt är 
det tydligt vad som är hästens respektive ryttarens kropp. 
Jag kan erfara hästen och med min kännande hand under-
söka dess hud, men jag kan inte vända på denna erfarenhet 
och med hästens förnimmande hud känna efter hur min 
hand känns. I denna grundläggande fenomenologiska bety-
delse är och förblir vi två skilda förnimmande varelser. Här 
finns därmed en grundläggande annanhet, jag kan aldrig 
till fullo veta hur hästen erfar världen. 

Men detta är inte allt som kan sägas. Hästens erfarande 
kan jag på ett annat sätt sekundärt erfara. Jag kan till exem-
pel erfara underlaget som jag själv inte är i kontakt med ge-
nom hästens erfarenhet. Jag kan erfara hästens erfarenhet. 
Liksom den blindes käpp blir en förlägning av hennes arm, 
blir hästens erfarande en förlägning av mitt eget erfarande. 
Jag kan till exempel erfara underlaget som vi går på, om det 
är tungt, mjukt eller hårt. Detta innebär inte nödvändigtvis 
en tolkning av hästens rörelser, utan bör nog snarare förstås 
som en erfarenhet av karaktären av vår rörelse. Även en bil-
förare kan genom bilen känna underlagets karaktär, men att 
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hästen är en förnimmande varelse lägger till ytterligare en 
dimension: som ryttare erfar jag också hur hästen reagerar 
på underlaget vilket gör erfarenheten än mer mångfacet-
terad. Denna erfarenhet kräver en utvecklad kontakt med 
just den häst man sitter på, en grundläggande erfarenhet 
av just hennes rörelsemönster. Här kanske vi stöter på en 
första aspekt av gemensam kroppslighet, en kroppslighet 
som arbetats upp genom erfarenhet. En erfarenhet av den 
egna kroppsligheten som på ett automatiserat sätt tar del 
av hästens förnimmande. Gränsen mellan hästens förnim-
melser och de egna förnimmelserna kan genom denna  
automatisering bli allt svårare att skilja från varandra. 
Edith Stein menar att vi kan leva oss in i andras erfaren-
heter, hennes exempel är cirkuspubliken som följer med i 
akrobatens kroppslighet, men hon påpekar också att vi när 
som helst kan gå tillbaka till den egna kroppsligheten.6 Men 
i ekipagets gemensamma förnimmelse är det långt svårare 
att identifiera vad som är min förnimmelse av att underlaget 
är mjukt. Jag kan blunda och försöka känna efter hur jag 
erfar att underlaget plötsligt blev mjukt och tungt, jag kan 
säga att jag erfor att hästens kroppsposition förändrades vil-
ket jag kände i hela min kroppsposition. Det innebär en rad 
små förnimmelser och responser på hästens förnimmelser 
varigenom jag inlemmar hästens förnimmande i mitt eget. 
Denna gemensamma kroppslighet är därmed något som 
byggs upp snarare än primärt givet, kanske kunde det for-
muleras som en utvecklad kroppslighet?
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kroppen som orienteringscentrum
I den fenomenologiska analysen poängteras det att kroppen 
utgör ett jagets centrum, kroppen tar plats i världen, och 
denna plats är den plats den omgivande världen kan träda 
fram utifrån. Kroppen utgör också en plats som jaget just 
inte kan lämna, kroppens här har jaget alltid med sig. Åter-
igen kan vi självklart hävda att hästens kropp är en av alla 
kroppar i världen som vi kan lämna, medan vi just inte kan 
lämna den egna kroppen. 

Med risk för ett cirkelargument kan vi hävda att såsom 
del av ekipaget kan vi inte lämna hästens kropp eftersom 
vi då blir blott mänsklig kropp. I ritten är just hästens plats 
min plats eftersom dess hovar är vår gemensamma kon-
taktyta med jorden. Hos folk som i långt större utsträckning 
än hos oss rör sig längre sträckor först och främst med hjälp 
av hästen, till exempel de nomadiska kazaker som Svanberg 
berättar om i denna antologi, utvecklas ekipagets gemen-
samma nollpunkt och formar uppfattningen om den gemen-
samma världen. Som ett exempel på hur den egna kroppen 
är utgångspunkt för vår orientering i världen anges ofta 
att vi först mätte världen i fot och tum, det vill säga med 
utgångspunkt i vår egen kropp. Men i en hästkultur mäter 
vi världens avstånd likaväl i till exempel »en dagsritt». I en 
kultur där hästen är central för våra förflyttningar utgör 
den en självklar del i hur vi erfar såväl världen som vår egen 
kroppslighet och dess möjliga förflyttningar i världen.

Men, skulle argumentet kunna lyda, huruvida vi tillhör 
en hästkultur eller inte är kontingenta faktum, medan det 
faktum att vi inte kan lämna vår egen kropp är absolut. 
Frågan är dock återigen om vi bör svara på en fråga som 
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vad kroppslighet är, endast genom att försöka formulera det 
absoluta? Kanske är centrala aspekter av kroppslighet just 
hur den utvecklas, uttrycks och formas – snarare än en upp-
sättning aprioriska faktum. 

den egna levande kroppen är inifrånstyrd 
Den egna kroppen karaktäriseras av att den kan förflyttas 
och styras direkt medan andra utsträckta kroppar i värl-
den bara kan förflyttas med hjälp av den egna kroppen. Vill 
jag lyfta min egen hand gör jag det omedelbart, medan jag 
endast kan flytta glaset med hjälp av min hand. Detta inne-
bär att den egna viljan är intimt förbunden med den egna 
kroppen. Det är till och med denna omedelbara möjlighet 
till rörelse som gör att jag förstår min kropp som just min, 
och den främmande kroppen som annan. 

Men även på denna punkt kan frågan göras mer komplex. 
Det inifrånstyrda innebär en direkt kontroll och aktivitet, 
medan glaset som förflyttas är utlämnad till min kontroll 
och blott passiv. Men min egen kroppslighet är inte endast 
kontrollerad aktivitet. Kroppsligheten har många aspekter 
av passivitet, jag uppfattar till exempel mina hjärtslag som 
del av min kropp, utan att jag för den sakens skull kan kon-
trollera dem. Inte desto mindre är hjärtslagen helt centrala 
för all den rörelse som jag har kontroll över. Kroppsligheten 
har aspekter av direkt aktivitet, men också av ett passivt 
mottagande av en rörelse som är all aktivitets förutsättning.

Som vi har sett uppfattas ryttaren i ritten traditionellt 
som den aktiva och kontrollerande parten. Med hjälp av 
sin direkta kontroll över den egna kroppen kan ryttaren in-
direkt kontrollera hästens kropp på liknande sätt som hon 
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kan kontrollera ett glas. Genom sin direkta kontroll över sin 
hand kan hon dra i tygeln och därmed tvinga hästen att gå 
åt ett annat håll. Genom sin direkta kontroll över sina egna 
skänklar (det vill säga ben) kan hon trycka på hästen och 
tvinga den att röra sig snabbare. Av två olika skäl är detta en 
otillräcklig (om än inte direkt felaktig) beskrivning.

För det första har varje ryttares rörelser sin utgångs-
punkt i hästens rörelser varigenom ryttaren primärt är helt 
överlämnad till hästens rörelser. Ryttaren mottar inte häs-
tens rörelse på samma sätt som den mottar sitt eget hjärtas 
rörelse, människans vilja är visserligen passiv i båda fall, 
men medan människan själv skulle dö om hon inte tog emot 
sitt hjärtas rörelse, är det endast ekipaget som utplånas om 
ryttaren inte tar emot hästen rörelse. Den ena passiviteten 
är livsavgörande för människans liv, vilket den andra inte 
är. Den ena rörelsen uppfattas som inre och den andra som 
yttre. Men likafullt utgör både hjärtats rörelse och hästens 
rörelse i ritten, rörelser som varje viljeakt och aktivitet 
måste utgå från. Hjärtats rörelse möjliggör varje medveten 
rörelse som därmed fortsätter en av hjärtat påbörjad rörelse, 
på samma sätt fortsätter ryttaren hästens rörelse. Hästens 
rörelser utgör grunden eftersom det är hästen som är i 
kontakt med marken. Dess rörelser fortplantas i ryttarens 
kropp och endast genom att ta emot dem kan jag som ryttare 
i min tur skapa en rörelse jag har kontroll över. Den makt 
ryttaren utövar är given från hästen. 

För det andra, och med grund i det ovan sagda, innebär 
den avancerade ryttarens förmåga alltså att på ett nyanserat 
sätt väva vidare på den rörelse som är given från hästen. 
Kommunikationen mellan häst och ryttare är på intet sätt 
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enväga. Ryttaren besvarar den rörelse som hästen erbjuder. 
Hästens rörelse är också redan från början påverkad av ryt-
tarens närvaro, bland annat måste hästen ta med ryttarens 
vikt i beräkningen. Ryttaren tar emot denna rörelse och kan 
med sin vikt också besvara och påverka hästens fortsatta 
rörelse. När ekipaget börjar fungera som ett ekipage, och 
lämnar dragkamp och maktstrid bakom sig, möjliggör ryt-
tarens sätt att sitta i sadeln och placera olika kroppsdelar 
olika typer av rörelser för ekipaget. 

Istället för att förstå ekipagets kropp som uppdelad i en 
styrande och inifrånstyrd del och en styrd del som ryttaren 
endast kan påverka utifrån, kan man kanske snarare säga 
att dess kroppslighet vävs på ett långt mer komplext sätt. 
Hästen utgår från en extra vikt som är given medan ryt-
taren utgår från den kraft som härstammar från att det är 
hästen som har hovarna i marken. Vikten som ska röra sig är 
gemensam på så sätt att såväl häst som ryttare måste ta med 
den i beräkning och utgå från denna gemensamma vikt. Det 
är en gemensam vikt som två varelser på olika sätt måste 
förhålla sig till. 

den levande kroppen är en kropp i rörelse 
Den levande kroppens förmåga till rörelse har varit en 
underliggande utgångspunkt i de tre senast diskuterade  
aspekterna av kroppslighet. Ekipaget innebär inte endast en 
gemensam vikt utan en gemensam vikt i rörelse. Därmed 
krävs en gemensam balans och en gemensam riktning. 

Hos det fungerande ekipaget finns en ömsesidig tillit som 
gör att vi svarar på varandras små rörelse- och balansänd-
ringar, eller kanske snarare fortsätter på dem, väver vidare 
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på dem. Ekipaget har en gemensam rörelse och balans vil-
ket är just en serie av små obalanser och rörelseändringar. 
Balans och rörelse är inte statiska tillstånd utan innebär 
just att balansera och att röra sig, något som kräver en stän-
dig aktivitet. Ett exempel är övningen att rida rakt fram på 
ett rakt spår, som ofta beskrivs som svårare än att rida på 
ett böjt spår. Ett rakt spår kräver ett ständigt parerande av 
andra möjliga rörelser som kommer såväl från häst som ryt-
tare. Detta »parerande» kan också genomföras av såväl häst 
som ryttare, eller i ett gemensamt vävande av parerande 
som till sist blir så finstilt att det är svårt att avgöra vad som 
kommer från vem. Detta vävande kan förstås även återfin-
nas i rörelseändringar (och inte endast när vi försöker bibe-
hålla en rörelse). En ny rörelse kan erbjudas hästen genom 
en viktförskjutning som hästen svarar på, ryttaren föreslår 
en sådan rörelseändring (med utgångspunkt i hästens kraft) 
och hästen svarar, men för att ryttaren ska kunna öppna för 
en ny riktning måste denna rörelse vara möjlig för hästen, 
såväl kroppsligen som mentalt. Häst och ryttare måste i sitt 
samspel, eller snarare i deras gemensamma rörelse, ha den-
na rörelse som en möjlighet. När den föreslås måste också 
denna gemensamma kroppslighet samstämmigt anta den. 

Jag tror att det i erfarenheten av denna gemensamma 
rörelse finns ytterligare en aspekt, en aspekt som kanske 
framförallt har med ryttarens inställning att göra. Att häs-
ten kommer dit man tittar är en vanlig kommentar från rid-
lärare. När man tittar ner på hästen för att se hur den rör sig 
separerar man ryttare från häst. Det jag ser ställer jag som 
ett föremål framför mina ögon, det blir annat än jaget som 
ser. På denna punkt är det inte någon skillnad mellan den 
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egna och hästens kropp. Även när jag ser på min egen kropp 
blir den till ett objekt som framträder för mig som annat än 
det subjekt som jag identifierar med »jaget». Lite drastiskt 
skulle man kunna säga att när jag tittar på hästen skiljer jag 
ekipaget åt och vi blir två kroppar. Jag ser ner för att jag inte 
litar på hur rörelsen känns eller inte har kunskap nog för att 
veta hur jag vill att den ska kännas. Nybörjaren prioriterar 
synen över känseln. 

I den fenomenologiska analysen av den levande kroppen 
poängterar man att det i kroppsligheten finns en känsla av 
kroppens egen rörelse, en känsla som har kallats kinestes.7 
Denna känsla innebär inte att man erfar den egna kroppen 
som ett objekt utan den är kroppslighetens inre känsla av 
sin egen rörelse som visar att vi har en kroppslig kunskap 
som föregår omvandlingen av kroppen till ett kunskapsob-
jekt. Denna känsla innebär också att kroppens förmåga till 
rörelse omedelbart innabär en medvetenhet om att det är 
»jag» som rör mig. Den föder därmed en känsla av jag. 

Ridningen kanske kan beskrivas som en utvecklad ki-
nestes. En del lär sig genom att förnuftsmässigt begripa 
såväl sig själv och sin egen kropp som hästens kropp. En 
sådan förnuftsmässig inlärning innebär att man ser såväl 
sig själv som hästen utifrån och förstår hur den gemensam-
ma rörelsen skapas. En sådan kunskap är många gånger en 
nödvändig del av inlärningsprocessen, men erfarenheten av 
en gemensam kroppslighet tror jag snarare är en utvecklad 
kinestetisk känsla: när den gemensamma rörelsen har för-
djupats på ett sådant sätt att erfarenheten av kroppsligheten 
inkluderar vävandet med hästens rörelse, och när denna 
rörelse inte längre kan skiljas åt i »din rörelse» respektive 
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»min rörelse». När ryttaren ser framåt i rörelseriktningen 
och fokuserar på rörelsen såsom den känns, och inte behö-
ver göra varken sig själv eller hästen till objekt för att förstå 
eller bemäktiga sig rörelsen, framträder en kinestetisk er-
farenhet uppbyggd av en gemensam rörelse vilket kan ge 
känslan av en kentaurisk kroppslighet. 

en levande kropp har en riktning 
En levande, medveten kropp i rörelse innebär en kropp som 
har en riktning. På denna punkt börjar det vi traditionellt 
kallar kropp och själ att smälta samman eftersom en rikt-
ning innebär att det finns en intentionalitet och en vilja. 
Denna riktning kan på ett enkelt sätt uttryckas i att vi »går 
dit vi vill». Men också en stillasittande kropp som till exem-
pel är fokuserad på sin bok, ett minne eller ett samtal har en 
riktning som framträder genom kroppens position. Den le-
vande kroppen betecknar därmed en animerad kropp, dess 
liv innebär just att det är en kropp som vill leva och som har 
en riktning genom världen. 

Ekipagets gemensamma, balanserade rörelse innebär en 
gemensam riktning i världen. Detta innebär också att häs-
tens och ryttarens viljor måste samordnas. Hästen kan bara 
genomföra en rörelse på ett bra sätt om den själv »bjuder». 
Det handlar alltså inte om att hästen ska underkasta sig min 
vilja och bli viljelös, utan att ryttaren måste motivera hästen 
och samrikta dess vilja med den egna viljan. Det gör också 
att vi som ryttare måste försöka förstå varför hästen »inte 
vill», när så är fallet. Är den rädd, lat eller busig? Olika sin-
nesstämningar kräver olika typer av motivering från rytta-
ren. Liksom ovan måste vi utgå från hästens vilja för att har-
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monisera den med ryttarens vilja. Det är ryttarens ansvar 
att komma dit, men jag tror inte att en sådan harmonisering 
främst handlar om en kompromiss där man möts på halva 
vägen (som om vi skulle gå rakt fram om hästen vill gå till 
höger och ryttaren till vänster), snarare handlar det om att 
skapa en ny gemensam möjlighet. Ryttaren måste utgå från 
vilka rörelser som är möjliga för just den här hästen just 
idag, för att därur skapa möjligheter för en gemensam vilja 
till en viss rörelse. 

När en häst och en människa känt varandra länge hand-
lar det inte heller bara om två helt olika psyken och två olika 
viljor som måste »hantera» varandra. Det handlar istället 
om att vi skapar en gemensam stämning, ett gemensamt 
vara i världen, en samvaro. Denna stämning är inte endast 
en känsla bland andra utan ett grundmodus som världen är 
given i.8 En sådan stämning är inte bunden till en individ 
utan finns kanske framförallt mellan individer. 

Vi kan dels försöka förstå vilka känslor hästen befinner 
sig i, men vi kan också etablera en stämning tillsammans. 
När en häst och en människa känner varandra väl har man 
upparbetat en gemensam grundstämning som samvaron 
utgår ifrån. Utifrån denna grundstämning utvecklas sedan 
situationens specifika stämning. 

Låt oss ta ett exempel. När jag tävlade senast blev jag  
alldeles för nervös inför första klassen, eller var det min 
häst Freja som var spänd från början? Blev jag nervös för att 
Freja var spänd eller blev hon spänd för att jag blev nervös? 
När jag tänker tillbaka på situationen var det varken blott 
det ena eller andra. Jag är uppfostrad med att inte ge hästen 
skulden, så jag tänkte först att det var jag som blev nervös 
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och smittade henne. Men när jag tänker tillbaka på den 
konkreta situationen så är de två sinnesstämningarna, min 
nervositet och hennes spändhet, mycket närmare samman-
vävda. Vi arbetade upp en spänd stämning tillsammans, det 
blir inte meningsfullt att försöka hitta orsaken hos en av 
oss – det var vår gemensamma spänning. Första klassen 
gick också mycket riktigt inte särskilt bra. Men allt eftersom 
tävlingsdagen förflöt slappnade vi av, vi gjorde en rörelse 
bättre än jag förväntat mig vilket gjorde att jag tog ett djupt 
andetag, vilket i sin tur gjorde att hennes rörelsemönster 
blev lugnare. Vi jobbade oss gemensamt ur nervositet och 
spändhet. Stämningen blev allt lugnare och tävlandet gick 
allt bättre. 

Stämningen är central för vilka rörelser som är möjliga. 
De fysiska förutsättningarna kan endast till fullo utnyttjas 
i en avslappnad, men uppmärksam stämning som ger för-
utsättningar för den gemensamma rörelsen. Denna stäm-
ning är inte heller begränsad till att uppfattas endast av 
häst och ryttare, tvärtom kan åskådare ofta uppfatta den 
stämning som ett ekipage utstrålar.9 Stämningen kan också 
smittas och inkludera flera, till exempel alla startande i en 
tävlingsklass.

kroppen är ett knippe av vanor
Kroppen och dess rörelser är en kunskap som framförallt 
lärs in genom repetition. Hur jag rör mig, hur jag går och 
står är del av en kulturellt kodad värld. Vi har genom år-
hundraden utvecklat ett gemensamt språk för kommunika-
tionen med hästarna. Ptrro betyder sakta eller halt, smack-
ningar och skänkel betyder framåt, tygeltagen ger broms 
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och styrning. Hästens kommunikationsmedel härstammar 
från att den är en flockvarelse som kommunicerar med öv-
riga flockmedlemmar, men den domesticerade hästen har 
kanske också utvecklat en mer tydlig kommunikation som 
fungerar bättre med människor (eftersom människor oftast 
är mindre sensibla för hästens språk än andra hästar). 

Men denna första gemensamma språklighet förfinas i 
den avancerade ridningen där man lär känna varandra och 
avläser varandras uttryck på en allt finare detaljnivå. Allra 
mest sker denna förfining i ett förhållande mellan två indi-
vider. Att utveckla en nyanserad språklighet kräver tid som 
använd på rätt sätt skapar tillit och lyhördhet. Språkligheten 
befästs genom upprepning och nyanserna utvecklas genom 
att upprepningen ständigt sker med en liten skillnad. Ett 
problem i dagens hästkultur tror jag är att tid är just det vi 
inte har. I hästkulturer där man dagligen jobbar med häs-
ten: timmerhästen, på prärien eller bakom vagnen finns helt 
andra möjligheter att utveckla ett ömsesidigt förtroende och 
nyansrikedom än när man träffas under några enstaka och 
kanske stressade timmar i veckan. 

Häst och människa har dessutom ytterst olika förhåll-
ningssätt till tiden, inte minst i västvärlden idag. Människan 
gör upp planer och förhåller sig till sin död på ett sätt som 
hästen troligen inte gör. Om samvaron med hästen ska bli 
lyckad måste människan kanske kliva ur sitt vardagliga för-
hållande till tiden. En avancerad relation med hästen kräver 
ett fokus på här och nu, en närvaro som inte planerar för vad 
vi ska äta till middag, eller hur morgondagens arbete ska 
läggas upp. Istället krävs ett nu som inte primärt är beräk-
nande och tidtagande. Denna koncentration i nuet kanske 
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är enklare för häst än för människa, men just därför kan 
vi också ta del av hästens känsla för tidslighet och låta oss 
dras med i hur hästen är närvarande i nuet. Den utvecklade 
gemensamma kroppsliga rörelsen, kinestesen och stäm-
ningen, som diskuterats ovan, kräver just en sådan gemen-
sam koncentration och närvaro för att alls kunna ta plats. 
Kanske är det också därför som det är en inte helt ovanlig 
erfarenhet att man blir försenad hos hästen, när man kliver 
ur hästens tidslighet har mer tid gått än man hade tänkt när 
man befann sig i den beräknande tidsligheten.

tillsammans är vi något helt  
annat än var och en för sig
Ekipaget består av en häst och en ryttare, vi är två olika 
varelser, med två olika kroppsligheter som kommer från 
olika håll. Men i vårt möte, när striden och kampen mellan 
oss har lagt sig, kan vi utveckla en gemensam kroppslighet 
i form av en gemensam vikt, rörelse, balanserande, riktning 
och stämning. En sammantvinnad förnimmelse av den om-
givande världen och en kinestetisk känsla av den gemen-
samma rörelsen. Vi kan alltid spräcka upp erfarenheten av 
en gemensam kroppslighet och gå tillbaka till att vara två 
kroppar. Men det motsäger inte att det också finns en erfa-
renhet av att utgöra en kentaurisk rörelse. 

Detta kentauriska sammansatta vara kan vi inte förstå 
genom att lägga ihop en isolerad undersökningar av ryt-
taren med undersökningar av den beridna hästen. Istället 
är det något nytt som uppstår i mötet, ett nytt sätt att vara 
kroppslig på. Den samtida filosofen Gilles Deleuze menar i 
samstämmighet med detta att »[e]tt djur definieras mindre 
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av sitt släkte och art, sina organ och funktioner, än av de 
sammansättningar i vilka den inträder.»10 

Denna kentaurens gemensamma kroppslighet är inte  
en primär apriorisk kroppslighet, men inte desto mindre 
kan vi tala om en utvecklad gemensam kroppslighet. Vi är 
inte en gemensam kropp, men vi kan bli det, inte för evigt, 
men i korta stunder. I dessa korta stunder omvandlar vi inte 
längre oss själva eller hästen till objekt utan upplever den 
gemensamma rörelsen som ett flöde som inte delas upp i 
olika delar, och som inte ens kan reduceras till hästen res-
pektive ryttarens rörelse utan att genast omvandlas till nå-
got annat. 
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Ingen riktig sport?
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10AB-5CD1-430D-BBDA-9C5F3BEB5857%7D.pdf), s. 3.

 22 Jag tror att resonemanget även gäller för pojkar, både de som just 
nu faktiskt söker sig till stallet, och de som kanske skulle kunna 
uppmuntras att göra det. Men jag väljer att fokusera på enbart tje-
jerna i den här texten, de som faktiskt är i stallet redan.

 23 Sedermera deltog jag i debatten. Deltog gjorde även före detta fot-
bollsproffset Johanna Karlman och före detta proffsboxaren Bettan 
Andersson.

 24 Andersson, s. 15.
 25 Ulrika Milles, »Hästens bön – en dödlig historia om hur flickor lär 

sig älska och förlora eller Varför måste alla som jag älskar slak-
tas?» (i Över alla hinder. En civilisationshistoria, Anne Hedén, Moa 
Matthis, Ulrika Milles, Stockholm: Bonnier, 1999), s. 23.

 26 Eriksson, s. 10.
 27 Milles.
 28 Ibid.



Noter

224

Vad kan en ryttare veta?
petra andersson

 1 Kyra Kyrklund och Jytte Lemkov, Rid med system, logik och konse
kvens (Västerås: ICA bokförlag, 1996), s. 45.

Livet som stör
Om hästunderstödd terapi i psykiatrisk öppenvård
jonna bornemark & ulla ekström von essen

 1 NH är en förkortning för Natural Horsemanship, vilket är en trä-
ningsmetodik och ett förhållningssätt till hästen som utgår från 
hästens naturliga beteenden. Mycket fokus läggs på att träna häs-
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någon annan utrustning.

 3 Alla namn på patienter är fingerade.

Arvet efter Boyan Bay
Hästen i Centralasien
ingvar svanberg

 1 Sammanfattade i boken Hästslaktare och korgmakare: resursutnytt
jande och livsstil bland sockenlappar (Umeå: Johan Nordlander-
sällskapet, 1999). 

 2 Mitt fältarbete i Turkiet och hur det utvecklades skildrar jag ingå-
ende i »Encounters with fierce dogs and itchy bedbugs» (i Making 
Friends in the Field: Personal Stories of Ethnobiologists and Their 
»First Time» in the Field, red. Andrea Pieroni, under utg.).

 3 Min kazakforskning har resulterat i fyra böcker, flera bokkapitel 
och åtskilliga artiklar, se exempelvis Ingvar Svanberg Kazak Refu
gees in Turkey: A Study of Cultural Persistence and Social Change 
(Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1989), samt Linda Ben-
son och Ingvar Svanberg, China’s Last Nomads: The History and 
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Culture of China’s Kazaks (New York: St Martin’s Press, 1999). Mitt 
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na är »Wildmen in Central Asia», skriven tillsammans med Sabira 
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zoology in Anthropological Perspective (red. Samantha Hurn. Lam-
peter Ceredigion, Wales: Edwin Mellen Press, under utg.). Rörande 
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 4 Juliet Clutton-Brock Domesticated Mammals (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1999, s. 100–113). Hästens domesticering är 
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the origins of horse domestication» (i Journal of Anthropological 
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 5 För en 1700-talsuppteckning av legendsagan om Boyan Bay, se 
Sabira Ståhlberg och Ingvar Svanberg, »Wild Animals in Russian, 
Siberian and Central Asian Households» (i Journal de la Société 
FinnoOugrienne 93, under utg.). 

 6 David W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How  
Bronze Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern 
World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007).

 7 För den som bemödar sig att ta sig igenom Wolfram Eberhard, 
Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas 1–2 (Leiden: E.J. Brill, 
1942), får inte bara mycken kunskap om dessa ryttarnomader till 
livs, utan också en fascinerande historiesociologisk analys som tjä-
nat som en viktig inspirationskälla för många av oss som studerat 
denna del av världen. Själv har jag också tagit intryck av Eberhards 
brett upplagda analyser av bönder och nomader i Anatolien, publi-
cerade i tidskrifterna Oriens och Sociologus 1953. 

 8 Denis Sinor, »Horse and pasture in Inner Asian history» (i Oriens 
Extremus 19, 1972, s. 171–184).

 9 Ämnet vore värt en egen studie. Som ett jämförande exempel kan 
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anföras ordosmongolernas hästtaxonomi, se Joseph Kler, »The 
horse in the life of the Ordos Mongols» (i Primitive Man 20, 1947, s. 
15–25).

 10 Begreppet cultural superfood definieras i Paul Fieldhousen Food 
and Nutrition: Customs and Culture (London: Groom Helm, 1986), 
s. 56. 

 11 Om begreppet nyckelsymbol, se Sherry B. Ortner, »On key sym-
bols» (i American Anthropologist 75, 1973, s. 1338–1346).

 12 Jag fick en handskrift med kazakiska ordspråk av en sagesman 
som 1979 var bosatt i Izmir. Han hade gjort uppteckningarna som 
15-åring i ett flyktingläger i Kashmir. Den handskriften har delvis 
legat till grund för Mark Kirchners omfattande utgåva Sprichwörter 
der Kasachen (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993). Kazakiska 
gåtor återges i översättning i Ingvar Svanberg, »A collection of Ka-
zak riddles from Chinese Turkistan and Mongolia» (i Arv: Scandi
navian Yearbook of Folklore 38, 1984, s. 163–173).

 13 Berättelser om hästar bland kazakerna i Xinjiang återfinns i Awel-
khan Hali, Zengqiang Li och Karl W. Luckert, Kazakh Traditions of 
China (Lanham: University Press of America, 1998).

 14 Jfr Fredrik Barth, Nomadism of South Persia (Boston: Little, Brown 
and Company, 1961), s. 135–140. 

 15 För en mycket intressant studie rörande hästmärkning bland 
mongoler, se Caroline Humphrey Waddington, »Mongolian horse 
brands: a sign system of Mongolian culture» (i American ethnolo
gist 1, 1974, s. 471–488). 

Att bli häst och att tämja hästen
En föreställning
jonna bornemark & ulla ekström von essen

 1 Lars Audell, banveterinär på Solvalla, ”Det får inte löna sig att slå” 
i Svenska Dagbladet 2010-05-12.

 2 Monty Roberts är en av de namnkunnigaste Natural Horseman-
shiptränarna. Han har bland annat studerat vilda mustangers bete-
enden och format en metod som han kallar join-up. Hans centrala 
budskap är att umgänget med hästen måste ske på hästens villkor 
och att människan därför måste lära sig hästens språk och bete sig 
mot hästen som ledarstoet i en flock. 
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Ekipaget: häst och ryttare eller kentaur?
jonna bornemark

 1 Se framförallt Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänome
nologischen Philosophie, Buch 2, , Hua IV (utg. Marly Biemel, Haag: 
Martinus Nijhoff, 1969), del 2, kap. 3. 

 2 Hos Max Scheler diskuteras detta i Wesen und Formen der Sym
phatie (Bonn: Verlag von Friedrich Cohen, 1931), s. 29 ff. Hos Julia 
Kristeva kanske framförallt i »Stabat mater» i Stabat mater (Stock-
holm: Natur och Kultur, 1990).

 3 Se Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Édi-
tions Gallimard: Paris, 1993, [1945]).

 4 Gottfried Wilhelm von Leibniz, The Theodicy (översättning George 
MacDonald Ross, 1974, 1999, http://www.philosophy.leeds.ac.uk/
GMR/hmp/texts/modern/leibniz/theodicy/theod.html, 5/1-10), del 
1, § 60–61.

 5 Se Lena Forsbergs licentiatavhandling Att utveckla handlingskraft: 
om flickors identitetsskapande processer i stallet där hon argumen-
terar för detta. (Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007).

 6 Edith Stein, Zum Problem der Einfühlung (Halle: Buchdruckerei 
des Waisenhauses, 1917), s. 17.

 7 Ett begrepp som etableras i denna betydelse av Husserl, se tex Ideen 
zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso
phie, Buch 2, del 1, kap. 3.

 8 Se Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen:Max Niemeyer, 1993, 
[1927]), § 29. Denna diskussion om gemensam stämning kan också 
förstås i relation till de empiriska undersökningar som visar hur 
till exempel ryttarens rädsla påverkar hästens sinnesstämning. Se 
Zetterqvist artikel i denna antologi.

 9 Eller kan vi det? Zetterqvist diskuterar i sin artikel i denna antologi 
svårigheterna för en domare att se vilken grad av spändhet som 
finns hos ett ekipage.

 10 Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues (Paris: Flammarion, 1996), 
s. 84, min översättning.
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