
P
å somrarna strövar de isländska häst -
flockarna fritt på enorma fjällmarker
för att sedan under hösten drivas hem

till gården. Det är just under hösten som man
av, både praktiska och naturliga skäl, väljer att
påbörja inridningen. Tävlings- och turistsä-
songen är över och de flesta ridhästar släpps på
höstvila. Hästarna är lugnare eftersom de bör-
jar sätta vinterpäls och fett inför vintern då
isländska vintrar kan vara mycket hårda och
påfrestande.

Det första man lär en unghäst som kommer
in på stall för första gången är att få på sig en
grimma och stå uppbunden. Ibland kan det
vara lättast att använda en s.k. kastgrimma för
att ens få tag på hästen. En ohanterad unghäst
låter inte alltid en vanlig grimma träs över öro-
nen i första taget. 

Ofta använder man sig även av ett s.k. gum-
migrimskaft som gör att hästen snabbt förstår
att det är obekvämare att dra och streta emot
än att stå still. Tack vare att gummi är ett elas-
tiskt material som omedelbart ”ger efter” när
hästen själv ger efter lär hästen sig snabbt att
stå uppbunden. 

Det är viktigt att unghästen har sällskap av
andra hästar runtomkring sig så att den kan
känna sig trygg och bäst är att ha unghästen
bunden i en box de första gångerna.

Att avdramatisera 

Sedan är det dags att närma sig unghästen för-
siktigt men utan att smyga som katten kring
het gröt, för det gör ofta lite hanterade eller
spända hästar ännu mer nervösa. Klappa och
stryka hästen över hals och rygg. En smekning
under pannluggen har alltid en lugnande inver-
kan på hästar och fungerar även övertygande i
en för hästen tveksam situation. Benen är det
viktigaste en häst har och ofta är unghästar
rädda om sina ben till en början.

Med rätt teknik, d v s att släppa benet i
exakt rätt ögonblick när hästen vågar lyfta bru-
kar det gå fort att lära en unghäst att lyfta på
benen och förbereda skoning. Det får aldrig bli
en dragkamp för den förlorar vi alltid. Hästar
som är särskilt rädda om sina ben kan man
jobba med olika förberedande övningar från
marken. T ex en plastpåse på ett ridspö eller
med presseningar. Detta för att helt enkelt

avdramatisera det hela och unghästarna lär sig
snabbt och dessutom ökar deras självförtroen-
de markant när de lärt sig att det inte är något
farligt. Samma sak här: så fort hästen står still
vid beröringen eller visar intresse för plastpå-
sen, tar man bort den direkt. Plastpåsen och
presenningen brukar även fungera utmärkt på
känsliga hästar eller hästar med stark flyktin-
stinkt för att vänja dem vid beröring eller för-
bereda för nästa steg som att t ex vänja hästen
vid att ha tränaren brevid sig i stället för fram-
för (som i sig är en ledarposition) eller att lägga
på sadeln.

Kapsonen underlättar utbildningen 

Det är till stor hjälp att börja longera en ung-
häst med en kapson. Kapsonen är ett utmärkt
arbetsredskap då hästen har svårare att sned-
ställa sig eller bara vinkla huvudet åt sidan vil-
ket den gärna gör om man longerar i  t ex rep-
grimma. Repgrimman är dock mycket bra för
mark och ledarskapsövningar. Dessutom under-
lättar kapsonen vid att träna både rakriktning
och jämna ut oliksidighet. När unghästen kom-
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Någon sa en gång ”innan man börjar

tämja en häst så måste man tämja sig

själv”. Det ligger mycket sanning i det.

Hästar på Island växer oftast upp i stora

flockar utan särskilt mycket kontakt med

människor.  Tack vare det utpräglade

flocklivet lär sig hästen direkt hur en

rang ordning fungerar. Hästen lär sig att

följa och lita på sin ledare och hästen är

mer beroende av sina sinnen uppe på

fjället än i en hage.  Just därför brukar

unghästar på Island vara mer känsliga,

vakna och mer ”vilda” än vad man i all-

mänhet är vad vid utanför Island.

Förutom att ha gott om kunskap och tåla-

mod är det viktigt att man som tränare är

mycket medveten om sitt kroppspråk

och om vilka signaler man ger till hästen.

Man bör även vara i någorlunda fysisk

form för att kunna hantera, övertyga och

utbilda explosiva ”vildar“.

Men det viktigaste av allt är att bygga

upp ett långsiktigt förtroende och gott

ledarskap. Och det är inget som kommer

gratis. Det är något som man måste göra

sig förtjänt av. 
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En inblick i isländsk 

unghästträning 
Text: Sandra Marin 

Hösten är traditionellt den årstiden på Island då man påbörjar
unghästens ”frumtamning”, dvs den första inridningsperioden.
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Genom att gå som
handhäst lär sig ung-
hästen att tänka fram
och man skapar löpar -
glädje och variation i
träningen.
Observera att repet är
aningen löst vilket visar
att unghästen är
avspänd men ändå 
tänker fram. 

foto: sigriður haraldsdottir



och O för en unghäst att lära sig tygeltagen åt
sidan. Att böja halsen lägger grunden för all
vidare träning som att stanna, svänga och
öppna hästen i sidorna. Har man problem med
en häst som bockar eller slänger sig i väg är det
bäst att kunna böja den åt sidan i stället för att
hänga i tyglarna vilket skapar obehag, frustra-
tion och i värsta fall smärta hos hästen. Det är
en bra arbetsregel att använda ett träns med
hakband och ett bett med parerstänger för att
skapa stabilitet i hästens mun och förhindra att
bettet dras igenom hästens mun. Det är även
nyttigt att då och då rida hästen utan nosgrim-
ma, för den kan lätt gömma problem. 

Handhästridning och flockdrivning 

bygger upp glädje 

Att lära unghästen att gå som handhäst är lika
viktigt som nyttigt. Unghästen lär sig att tänka
fram och man skapar löparglädje och variation i
träningen. 

I vissa fall kan det vara bra att börja med

att låta unghästen gå med en sväng som hand-
häst med sadel och träns innan man sitter upp
och börjar rida. 

Det är egentligen bara tränarens fantasi som
sätter gränser för vad man kan lära en unghäst
vid sidan av en annan häst. Vändningar, rygg-
ning, gå upp på pallar osv. går att finslipa i det
oändliga. 

På Island är det vanligt att man tar ut ung-
hästar (och även äldre hästar) på s.k. rekstur.
Då får unghästarna springa i lösflock och
flocken och dess tempo styrs av ryttare fram-
för och bakom flocken. Flockdrivning är ett
utmärkt sätt att träna hästens kondition,
löparglädje och muskler utan ryttare. Hästar
med mycket naturlig gång (tölt och pass) hittar
ofta sin egen balans efter ett tag och börjar
trava. Hästarna brukar även tycka att det är
roligt och triggar varandra. Islänningarna själva
brukar skämtsamt säga att med flockdrivning
tränar man 20 hästar före lunch! ∑
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mit lite längre i sin utbildning är kapsonen
även till stor hjälp när det är dags att lära häs-
ten att söka sig fram och ned och jobba med
rygg och bakdel. Alla hästar har en längre och
kortare sida på samma sätt som vi är höger
eller vänsterhänta. Genom att longera hästen
(gäller alla hästar, inte bara unghästar) i en kap-
son på en volt ser man snart vilken sida hästen
har lättare för sig. Om hästen har en kortare
vänstersida brukar det gå bra att longera till
just vänster men i högervarv viker sig hästen
för att hålla balansen och slippa länga vänster-
sidan.  Volten blir lätt fyrkantig i stället för
rund. Vissa hästar bara springer på för att de
blir stressade av att uppgiften blir för svår. Det
är vikigt att jobba med jämn böjning åt bägge
håll utan att glömma rakriktningen emellanåt. 

Uppsittning

Det är en grundregel att man alltid lär unghäs-
ten att vända in mot tränaren i longeringen när
den ska stanna. Dels för uppmärksamhetens
skull men även som en säkerhetsåtgärd. Det är
mycket lättare att stanna en häst som man kan
svänga inåt, än en häst som sätter ned huvudet
och drar i väg. 

Inför uppsittning är det viktigt att hästen är
förberedd genom att bära sadeln utan att vara
rädd eller bli spänd. Hästen måste acceptera
och förstå när att tränaren går både framför
och brevid. Känsliga hästar tappar lätt självför-
troendet när ledaren (tränaren) plötsligt befin-

ner sig vid bog eller sadelgjordsläge i stället för
framför i en ledande position, där spända häs-
tar ofta känner trygghet.  Då gäller det att vara
som klippan i havet och inte vika eller vackla
en millimeter utan konsekvent och vänligt visa
hästen vad man vill med tydliga, men inte
överdrivna hjälper eller kroppspråk. Ofta
måste tränaren till en början ha självförtroen-
de för två. Både för sig själv och för hästen!

Böjningen lägger grunden till allt 

Genom att kunna böja hästens hals åt sidan
har tränaren en direkt påverkan på hästen. Att
låta hästen böja halsen åt höger och vänster
stillastående är en mjukgörande övning och A
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Att följa med lös i flock-
en på rekstur, är en
oslagbar träning för
unghästen. Foto MvL

Ett ungsto som varit mycket rädd om sina framben. På bilden till vänster vänjs hon vid plastpåsen och notera hennes västeröra som
meddelar att hon är tveksam till plastpåsen. Repet är löst så att hon inte känner sig tvingad. På bilden till höger har stoet lärt sig att
gå över pressenningen i alla gångarter tack vare ett gott,  konsekvent och övertygande ledarskap. Med halsen i avspänt läge har hon
både förstått och därmed accepterat att prassel vid benen inte är något farligt.

Arbete med kapson.  Här
syns tydligt hur stoet är
avslappnat och länger sin
hals fram och ned, ryg-
gen sträcks ut och notera
det stora klivet med bak-
benen.

f
o

t
o

n
: 

s
ig

r
ið

u
r

 h
a

r
a

l
d

s
d

o
t

t
ir



Smári i sin tur är en hingst som mina vänner på
norra Island talar mycket varmt om; de äger
flera avkommor efter honom varav jag själv
också har ridit några. Smári brukar ge stabila
ridhästar med ett gott lynne och mycket tölt.

Jag tänkte därför att ett föl efter Dögun och
Smári borde bli en underbar ridhäst. Fölet var
till salu men kostade förstås en slant. Jag släpp-
te därför tanken på henne, men under åren som
följde kom jag på mig själv ibland att kolla på
Eyris sajt för att se om hon var kvar. Och det
var hon.

I slutet av 2012 läste jag att det skulle bli en
sorts rea på Eyri, gården skulle läggas ner och
de flesta hästar skulle säljas. När jag frågade
Benni vad Dögun och Smáris dotter skulle
kosta nu, var priset mer överkomligt. Jag funde-
rade några veckor och sedan mailade jag till
Benni och skrev att jag ville köpa henne, osedd
förutom några bilder på henne som föl och
ettåring. Galet, men det kändes bra!

Min nya häst hette Fjóla och var 2,5 år gam-
mal när jag köpte henne. Hon hade levt ett vild-
hästliv i hela sitt liv på enorma marker och var
helt ohanterad, vilket är ganska vanligt på
Island. Inför transporten till sitt nya hem på
norra Island lovade Benni att hantera henne lite
grann, vänja henne vid grimman och att bli
ledd. Några veckor senare åkte Fjóla på sitt livs
första resa i hästtransport tvärs över landet. 

KNAPPT TVÅ VECKOR SENARE skulle jag ändå åka
till Akureyri för att delta på istävlingen där, ett
äventyr som jag skrev om i Islandshästen nr 1
2013. Det passade väldigt bra, för då kunde jag
träffa mitt nyförvärv med en gång. Mina vänner
lovade att låta Fjóla stå inne i stallet tills jag
kom, så att jag kunde träffa henne ordentligt.
Och för att det kunde vara bra för henne att
vänja sig lite vid människor och stallmiljön, som
de uttryckte det...

I stallet möttes jag av en iögonfallande fux
med tjock blond man och stora vackra ögon. En
rejäl och mycket tilltalande häst som jag tyckte
om med en gång. Men hon var också en av de
räddaste hästar jag någonsin mött. 

Ovanför hennes box fanns ett hål i taket
som fortfarande heter ”Fjólas hål” – det kom till
när Fjóla precis hade anlänt och stegrat sig ige-
nom taket. 

Fjóla var mycket rädd och misstänksam
och tryckte sig mot väggarna i sin lilla box så
långt hon kunde. Det kändes som en stor
seger att med lugna rörelser kunna komma in
i boxen och stå blixt stilla bredvid henne.
Minsta lilla oförsiktiga rörelse framkallade en
explosion. Att klappa henne var knappt att
tänka på, men hon nosade ändå lite nyfiket
mot handen och godiset några gånger. Det
verkade som om hon inte var hanterad över
huvud taget. 

Jag tillbringade så mycket tid med min
häst som jag kunde och pratade lugnande
med henne, men utan att det blev någon syn-
bar förbättring. Vi bestämde att släppa ut
henne i flocken med de andra och vänta med
hanteringen i anslutningen till den första
inridningsperioden under hösten. 
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O
m jag vill hälsa på min häst räcker det inte med en flygtur
till Keflavík. Hon bor nämligen ända på norra Island, vilket
innebär att man måste åka flygbuss in till Reykjavík och

därifrån ta ett inrikesplan till Akureyri. På grund av strejk på Keflavík
missade jag nästan det sista kvällsflyget (i mitt läge uppskattade jag
taxichaufförens körstil – han trotsade alla hastighetsbegränsningar och
körde utan att tveka mot rött).

Väl uppe i luften tittade jag ner på de vitstrimmiga bergen runt
Akureyri när det lilla planet började förbereda sig för landning. Jag
tänkte på min häst och undrade hur det skulle bli att rida henne för
första gången. 

Men kanske skulle jag ta hela historien från början.

DEN BÖRJADE VINTERN 2010–2011 då jag fick syn på några fölbilder på
gården Eyris sajt. Eyri var utlandsägd men drevs av en av Islands mästa-
re i ridning, Benni Líndal, vars ridskicklighet och mjuka hästfilosofi jag
är en stor beundrare av. 

Jag fick upp ögonen för ett fuxföl efter Dögun frá ∏verholtum, som
enligt Benni är familjens bästa långfärdshäst. Dögun finns med i Bennis
bok ”Harmony”, hon är det brunblacka stoet som rids ute i naturen
med tre handhästar. Även Döguns föl finns med i boken.

Eftersom familjen uppskattar Dögun så mycket som ridhäst har de
inte velat betäcka henne och därför har hon knappt några avkommor,
men 2010 fick Dögun i alla fall ett stoföl efter Smári frá Skagaströnd.
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En häst på Island

Livet är för kort för att inte

åtminstone försöka få några

drömmar uppfyllda! De senaste

8–9 år har jag varit relativt ofta

på Island och ridit där mycket,

och med tiden växte en dröm om

att ha en egen häst på Island. 

För drygt ett år sedan blev den

verklighet när jag köpte mig ett

fint ungsto. Hon ska bli min

framtida ridhäst och planen är

att hon ska stanna kvar på ön

tills vidare för att växa upp och

bli inriden där. Hon är inackor-

derad hos goda vänner som jag

vet kan rida in och träna henne

på bästa sätt.

I slutet av april åkte jag på en

spännande islandsresa – jag

skulle rida min unghäst för allra

första gången.

Första mötet.

TEXT: Marjolein van Leusen
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henne utan problem när jag kom i slutet av
april. Det skulle bli Fjólas ”examen”, det ulti-
mata testet innan hon skulle släppas ut på vila
resten av våren och hela sommaren. 

DEN STORA DAGEN hade kommit. Jag skulle få
rida min häst för första gången. 

Det var en sagolik morgon. När jag kom
utanför dörren möttes jag av en strålande vår-
sol som sken över de mäktiga snötäckta bergen.
Det var fullkomligt tyst och luften var klar. Jag
insöp tystnaden en stund och tittade ut över
dalen. Man vänjer sig aldrig vid allt det vackra.

I stallet stod hästarna och tuggade på sitt
morgonhö. Jag lyssnade på de lugnande ljuden
och betraktade min häst. Hon tittade vänligt
på mig under den stora pannluggen men var
mer upptagen av sin mat. Bäst att följa exempel
och själv gå in i huset för att äta lite frukost,
innan det var dags för den stora stunden.

DET VAR SVÅRT ATT TRO att den vackra, vänliga
och trygga unghästen som stod i stallgången
hade varit en livrädd vildhäst bara ett halvår
tidigare. Hon lät sig lugnt sadlas och tränsas
och sedan tog vi henne till det lilla ridhuset
där hennes tränare först markarbetade henne
en stund på lina, och sedan visade henne riden.

Fjóla verkade cool men mycket energisk, och
jag satte mig försiktigt upp. Vilken känsla! Hon
var fortfarande lite unghäst-vinglig men positiv
och framåt, superlätt i munnen och klev på
med stora steg. Hon var känslig men inte över-
känslig, verkade ha ett stabilt psyke, var lätt
och fin i munnen och jag kunde tydligt känna
vilken toppenhäst hon kommer att bli lite läng-
re fram. Hon var ju bara en bebis, inte ens fyllt
fyra år ännu! 

Vi tog ut henne till ovalbanan och red där i
några varv också. Vilken fantastisk känsla att
sitta på sin egen häst i solen, med de snötäckta
fjällen i bakgrunden...

NÄSTA DAG provade jag Fjóla en gång till men
då höll vi oss kvar inne i ridhuset. 

Bara för att detta inte ska bli en nästan
odräglig solskens historia, erkänner jag villigt
att det kändes svårare denna dag, Fjóla kändes
mera vaksam och lite mera ”på”. Hon gjorde
inget, men jag spände mig lite och gav henne
antagligen några obegripbara hjälper. Varför ska

ISLANDSHÄSTEN ∑ NR 3  |  2014   33

I BÖRJAN AV SOMMAREN träffade jag Fjóla igen,
hon gick i en stor hage nära gården. Hon var
lite egen och brukade hålla sig i utkanten av
flocken, ibland stod hon helt för sig själv. Jag
gick dit några gånger och traskade efter henne
utan större förhoppningar, men det hände
några gånger att hennes nyfikenhet tog över-
handen och hon snabbt nosade på min
utsträckta hand när jag gjort mig liten och satt
mig på huk. Ännu en seger! 

I slutet av juni släpptes hela flocken på fjäl-
let och Fjóla tillbringade ännu en sommar i
total frihet. Till hösten var tanken att hon, pre-
cis som de andra 3-åringarna, skulle genomgå
sin första inridningsperiod ”frumtamning” på
omkring 2 månader, vilket är ganska brukligt
på Island. Jag erkänner att jag var ganska orolig
över hur detta skulle gå. Skulle denna rädda
häst verkligen kunna bli en framtida ridhäst för
mig eller hade jag köpt en galenpanna? Var hon
det verkligen en idé att investera i hennes trä-
ning, eller hade jag skaffat mig ett oändligt
slukhål av bortkastade pengar? Jag hade börjat
tvivla på hela projektet och en dag var jag så
missmodig att jag beslöt att sälja henne. 

Fjóla låg faktiskt till salu i några veckor men

sedan började jag få nya, positiva rapporter
från Island. När hon väl fått en grimma på sig
(ett projekt som hade tagit en timme) hade hon
plötsligt gjort en helomvändning och blivit
ganska cool. Jag bestämde mig därför avvakta
lite och tog bort annonsen. 

HÖSTEN GICK och det var julafton varje gång jag
hittade bilder och små filmsnuttar i min mail-
box som dokumenterade Fjólas träning. I bör-
jan var hon fortfarande mycket rädd om sina
ben så man gick varsamt fram med henne, men
hon gjorde framsteg hela tiden. En dag i
december, knappt två månader innan vildhäs-
tens träning börjat, fick jag en film på Fjóla
som stod kolugnt med en presenning över sig,
skrittade över samma presenning med ryttare
på ryggen och reds rund i det lilla ridhuset
medan hon såg allmänt tillfreds och avslappnad
ut. Jag bara gapskrattade och kunde inte tro
mina ögon! 

Fjóla fick vila i december och efter det fort-
satte hennes träning i januari i år. Hon gick
från klarhet till klarhet och visade dessutom
riktigt fina rörelser och mycket tölt. Min
väninna lovade att jag skulle kunna provrida
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I S L A N D S H Ä S T S P O R T

Utrustning till dig och din islandshäst!
Välkommen till vindaislandshastsport.se

En stämningsfull bild
från andra mötet med
vildhästen, sommaren
2013. Fotografen Chan-
tal Jonkergouw lycka-
des precis fånga några
sekunder av kontakt
innan Fjóla försvann
igen.

Stolt ryttare och häst.


