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Medan snön ännu låg djup
över Sverige dök Monty
Roberts upp i mars för
en blixtvisit och förberedelser inför de tre demoshowerna 2006!

Han hann besöka både Täby Galopp och
Helsingborgs djursjukhus samt Humlamadens
Ridskola, Veberöd Skåne, och göra en intervju
hemma hos Ann Lindberg för tidningen “Lucky
Rider” innan han for vidare...

Täby Galopp

av Björn Zachrisson
Foto: Stefan Uppstrom.

Monty Roberts med quarter hästen Smokey på
Täby Galopp 7 Mars 2006, ﬂankerad av Sveriges
vinstrikaste tränare Tommy Gustafsson och Bjorn
Zachrisson, mannen bakom inbjudan till Täby.

Humlamadens Ridskola
av Amelie Bosson
Foto: Amanda Wipp

Monty Roberts och
Ann Lindberg donerade gemensamt 330 00 kronor till
Stall Humlamaden i Veberöd
som gör ett pionjärarbete med
terapeutiskt ridning. Deras
ridhus föll i vinterstormen och
Ann Lindberg riktade Montys
uppmärksamhet mot Veberöd.
En rad förväntansfulla barn mötte Monty när han
anlände till Humlamadens Ridskola.
SVERIGE PREMIÄR!!
Montys bok
“Hästarna i mitt liv”
fanns att köpa på
Hamrelius bokhandel
Monty själv signerade!

foto:Eva Skoog
Helsingborg
Djursjukhus
Tack Göteborg, Flyinge & Linköping
av Kajsa Wipp
och Svensk
upp igen, nu för de
Djurambulans Så i slutet av April dök Monty
tre demonstrationerna i

av Amanda Wipp

Monty Roberts besökte Helsingborgs Djursjukhus
och Svensk Djurambulans. Här talar Monty med
Roger Sandberg om vikten av att lasta sin häst på
ett säkert sätt.
Monty rundvisades också på Djursjukhuset av
Chefsveterinär Flemming Winberg.

Göteborg GFRK den 26 april och
Flyinge Kungsgård den 29 april samt
Cloetta Center Linköping den 1 maj!

Monty på Täby galopp
av Björn Zachrisson

Monty Roberts trollband 150 på Täby Galopp.
Besöket på Täby Galopp blev mycket lyckat.
På sin blixtresa genom Sverige till Danmark och vidare till Tyskland ställde han först upp på en TV-intervju med BZ för Kanal 75:s torsdagssändning för
galoppens V4-omgång. Den gjordes i Tommy Gustafssons stall. Tommy väckte bla den eviga frågan
om spö i kapplöpningar och Monty drog sin stora
lans för ett totalt förbjudande av detta “hjälpmedel”. Med några korta fraser förklarade han det
bisarra i att slå djur som gör sitt allra bästa för
människan – just när de gör det som bäst!

Monty Roberts hos Tommy Gustafsson för intervju med BZ
i Kanal 75:s lunchsändning i TV4 på torsdagen den 9 mars.
Hästen är “landsmannen” Smokey, en riktig quarter-horse
Efter ytterligare en intervju med Ridsportförbundets tidning “Häst och Ryttare” hos tränare
Patrick Wahl, deltog Monty i en specialarrangerad
lunch i huvudrestaurangen Belmont Park på Täby
Galopp, dit drygt 150 hästägare, tränare, ryttare
och stallpersonal kommit för att höra en spontan
intervju med Monty under en dryg timme.
Det blev en synnerligen givande stund, för
Monty är en gudabenådad berättare och han delgav
öppenhjärtligt och rikligt ur sin långa och gedigna
erfarenhet som, med hans egna ord “elev till - och
god vän med - mina hästar”. Han kom också in på
sin verksamhet, kanske bättre uttryckt, sitt kall,
att föra ut sitt “hästbudskap” bland oss människor, d v s att även använda våra erfarenheter från
hur man på ett naturligt och positivt sätt umgås
med hästar, till umgänget man och man emellan.
Härvid berättade han om sitt arbete med skolor
och ungdomsfängelser och han avslutade med
att fängsla åhörarna, bland vilka bl a ingenkändes
ATG:s VD Remy Nilson och Sveriges stjärnskott
bland travkuskar, Erik Adielsson, med berättelsen
om när han kallades in för att assistera Volkswagen
att vända utvecklingen i USA så att företaget slapp
att lägga ned hela verksamheten. Denna historia
ﬁnns f ö ﬁnt beskriven i hans bok “Horse Sense for
People”, som kom för några år sedan.

- läs mer om galoppen i Sverige på “www.galoppsport.se”

Apropos böcker, hade hans promotor Ann Lindberg
fått med sig ett par kartonger med 50 exemplar
av hans senaste bok som översatts till svenska,
nämligen “Hästarna i mitt liv”, där han berättar
om 52 fyrbenta vänner som betytt särskilt mycket
för honom. En hel del galoppörer ﬁnns med bland
dessa, för det var med problematiska galoppörer som Monty först kom ut i rampljuset. Många
känner till vilken betydelse H K H Drottning
Elizabeth av England kom att spela i detta sammanhang. Det var drottningen som kalade honom
till sig i början av 90-talet för att gå igenom hennes
hästar och det var hon som, sedan hon fascinerats
av hans ickevåldskoncept, dels skickade runt honom till olika platser och institutioner i England, dels
“tvingade” honom att skriva sin första bok “The Man
Who Listens to Horses”.
När den kom ut i mitten
av 90-talet trycktes den
i en förstaupplaga på
3.000 ex av ett föga optimistiskt förlag i London, men har nu sålts
i 5.300.000 exemplar
och blivit världens mest
lästa bok om hästar!

.
Monty Roberts hälsar på
Smokey, en välkänd TVproﬁl!

Hans nya bok tog slut
direkt och varje exemplar signerades av
Monty, som ﬁck många
nya vänner i den svenska galoppen, den saken
stod utom allt tvivel.

Monty Roberts
signer bok åt
framgångsrike
travkusken
Erik Adielsson
(son till f d
championgalopptränaren
Hans A),
medan
ATG-chefen
Remy Nilson
väntar på sin tur.

Foto: Stefan Uppstrom.

Monty i Helsingborg
av Amanda Wipp

Monty Roberts besöker Helsingborgs Djursjukhus och
Chefsveterinär Flemming Winberg med en mycket
Svensk Djurambulans.
förväntansfull personal tog emot Monty Roberts
för en rundvisning på Helsingborgs Djursjukhus.
Monty ﬁck en faktaspäckad halvdag där bla
operationsrum, uppvak och röntgen/diagnosrum
förevisades. Den stora diskussionen föregick i fölstallet och ”foal inprinitng ”diskuterades ingående
av Monty och Flemming.
Monty Roberts har skrivit om hur han lär föl i sin
bok ”Från mina händer till dina”. Är du intresserad
av fördjupad läsning föreslår vi Robert Millers bok
” Foalinprinting. Intresset för Montys bok var som
vanlig stort och Monty ﬁck signera ﬂera av sina
böcker och svara på frågor.
Dagen avslutades att Svensk Djurambulans Roger
Sandberg dök upp. Monty Roberts och Cajsa Andersson från Humlamadens ridskola visade tillsammans
med Ridponnyn Mozart hur man lastar en häst i
Duallygrimma för största säkerhet för häst och
människa.

Monty Roberts och Cajsa Andersson från Humlamadens ridskola visade tillsammans med Ridponnyn
Mozart hur man lastar en häst i
Duallygrimma och “lastningsmössa”.

Anteckningar från Göteborg.....

Tack Göteborg!
Monty Roberts och hans Internationella och Svenska Team tackar hästägare, publik & funktionärer
för en mycket lyckad kväll! Monty Roberts besökte
Göteborgs fältrittklubb igår onsdag och var på ett
strålande humör. Det var en aktiv dag med många höjdpunkter! Redan vid lunchtid hade Monty
sin första svåra uppgift, 16 hästar skulle bli 4…
De övriga ﬁck tid, hjälp och råd av Monty innan
de åkte hem (efter de tittat på showen förstås).
Close-Up showen började med islänningen Rum
som var huvudskygg. Han ville INTE att man rörde
honom på huvudet och därför var det också svårt
att fånga honom. Maj-Britt från Århus, Danmark
inledde kvällens ”kontraktsskrivande” med Rum
i en Join-Up. Sedan började Monty arbeta med
Rum tillsammans med Maj-Britt och Ann Lindberg
(Tourens promotor). Maj-Britt och Ann arbetade
växelvis med att gå till Rum ge beröm och gå. Det
är lustigt ,men det bästa beröm en häst kan få är
att du går ifrån den. Till sist stod en lös Rum och
njöt(nåja nästan) av att bli klappad i huvudet och
det gick bra att röra öron och kittla lite under hakan
och knäppa fast linan!
Sedan var det dags för Grand–Show ytterligare
över 1000 förväntansfulla personer strömmade in
genom dörren och tog plats på läktarna i det stora
ridhuset. Det bjöds det på informativ underhållning i hög klass! Först ut var Quite Cool en oinriden
unghäst som av Monty ﬁck 9.3 (av 10) för kvällens
arbete! Monty visade hur man på 30 minuter kan,
utan trauma för hästen, få på sadel träns och ryttare. ”Hästarna har lärt mig mer än någon akademiker någonsin gjort. De har lärt mig att inte
använda hot, våld utan att lyssna till dem, låta dem
vara mina domare och lärare, sade Monty. Tillit är
nyckelordet. Jag har en uppgift här på jorden – Att
lämna världen en bättre plats för hästar och människor.” När applåderna för Monty och Cool klingade av var det dags för Bero, en vit bildskön Welsh
som tillsammans med sin matte hade det jobbigt
här i livet.
Bero ville bla. inte bli klippt - han sprang sin väg
om han hörde klippmaskinen, han ville inte komma
i närheten av spray, han ”kunde” inte stå still vid
sadling, uppsittning och vägrade hoppa hinder…
Bero ﬁck komma i två pass ett före paus - ett
efter. I första passet behandlade Monty , Dan och
Jarred hans rädsla för klippmaskin och spray. Det
första Bero ﬁck lära sig efter Join-Up var ”Ground
rules” som tex - Hästen behöver lära sig stå still.
– Hästen ﬁnner trygghet när den leds dvs går vid
din axel annars är det hästen som leder dig eller
du som släpar den efter dig. - Vi behöver äga alla

Göteborg GFRK 26 april
av Kajsa Wipp

riktningarna tillsammans dvs framåt, bakåt!, nog
så viktigt, samt åt båda sidorna. Om hästen ”äger”
bakåt använder den det mot dig. Monty berättade
en anekdot om en liten ﬂicka som ridit i två dagar
för att få hjälp med sin svårlastade ponny (annars
skulle pappa ta bort den). Monty frågade om ponnyn kunde rygga,-inga problem svarade ﬂickan.
Monty tog ponnyn och försökte rygga den men den
stod som fastväxt i marken. -Du sa ju att den kunde
rygga?! – Ta bort den till trailen så får du se! svarade
ﬂickan. Tillbaka till Bero, Monty använde hårtork
som desensibiliseringshjälp och Se! Efter 30 min
gick Bero lös vid Montys sida med klippmaskinen
mellan öronen. Detta helt byggt på Tillit. ”Det är
inte något magiskt, det är inte jag, jag bara lyssnar
till och följer hästarna. Bero var arg och rädd för
det som hänt tidigare jag har gett honom en karta
för framtiden att han kan lita på rovdjuret människan. Naturligtvis måste man fortsätta bygga upp
tilliten, repetera och repetera och visa sig värdig
tilliten.
Efter paus var det dags för Bero att visa att han
kunde lära sig lita på Team Monty genom att stå
still vid sadling och uppsittning. Behöver jag skriva
att det gick bra? För det gjorde det! Jarred och
Dan hoppade upp och av i ström på en lös Bero.
Beros problem med hoppning tog sig Monty och
Dan an sedan. Bero hade upplevt obehag i munnen och beslutat att hoppning med människa inte
var något för honom. Vi ﬁck efter en liten stund se
en glad Bero hoppa tygellös i betydligt bättre form
och glad som lärka, Dan sken i kapp på ryggen på
en glädjebockande ponny.
Sist ut var islandshästen Suorti som tyckte hästsläp var sjukligt överskattade… Monty berättade
att han hjälp över 2000 hästar med lastningsproblem inför publik och över 5 000 hemma och aldrig
misslyckats. Man skall inte se misslyckande som
något negativt utan som en möjlighet att lära!
Ofta är det när det blir fel i kommunikationen med
hästen som vi ska gå in och titta oss i spegeln för
det är där vi ser problemet! Hästar är inte dumma
eller elaka, det är bara så att de inte förstår dig de
försöker tolka en hotfull omvärld på bästa sätt utifrån sig själva. Suorti ﬁck efter Join-Up gå närmare
och närmare trailern och efter att ha ryggat och gå
nära et par gånger, tröttnade Suorti på ryggningen
och tyckte trailen stod i en ny ljusare dager! Till
sist i Grand Finale kom Suortis ägare in, ﬁck grimskaftet och gick ut ur släpet med sin kompis och
utan att titta bakåt, gick de ett varv sedan knallade
de rakt in i trailern som om de aldrig gjort annat!
Stående applådtack och Vi ses Flyinge.

Tack Flyinge!
Monty Roberts och hans Internationella och
Svenska Team tackar hästägare, publik & funktionärer för en mycket lyckad kväll!
Monty Roberts besökte Flyinge Kungsgård igår
lördag och bjöd på en spännande och varierande
show med förtecknen i anti-våld. Det var en lärorik
kväll med många höjdpunkter! Redan på förmiddagen började Monty med sin svåra uppgift att välja
ut 5 hästar av 16 anmälda De övriga ﬁck tid, hjälp
och råd av Monty innan de åkte hem (efter de tittat på showen förstås). Bredvid Monty arbetar veterinär, idag var det Flemming Winberg Chefsveterinär på Helsingborgs djursjukhus, för att se till
att hästarna är friska och inte drogade (Plegesil el
liknande). Monty är helt emot droger, har man haft
47 fosterbarn kan man ana vad som ligger bakom
det… En kiropraktor sitter också med av samma
anledning, dagen till ära var det Elisabeth Ribnell.
Det var 250 besökare som bänkade sig för CloseUp show. Showen började med Welsh-Coben
Merlin som behövde få en bättre respekt för människor och därmed låta sig fångas. Merlin hade

sex månader tidigare omhändertagits från en man
som vanskött honom. På dessa sex månader har
Merlin gått upp 250 kilo! Den häst som omhändertogs samtidigt med Merlin klarade sig inte utan
ﬁck avlivas. Monty vill visa att det inte är bara han
som kan göra Join-Up. Alla kan lära sig lyssna till
hästar därför ﬁck hans elev Maj-Britt från Århus,
Danmark kvällens ”kontraktsskrivande” med Merlin i en Join-Up. Merlin behövde lära sig tillit och respekt. Det var kanske lite svårt att förstå hur långt
Merlin kommit på bara sex månader när den stora
svarta hingsten levnadsglatt äntrade roundpen.
Det första Merlin ﬁck lära sig efter Join-Up var
”Ground rules” som tex - Hästen behöver lära sig
stå still. – Hästen ﬁnner trygghet när den leds dvs
går vid din axel annars är det hästen som leder dig
eller du som släpar den efter dig. - Vi behöver äga
alla riktningarna tillsammans dvs framåt, bakåt!
nog så viktigt, samt åt båda sidorna. Om hästen
”äger” bakåt använder den det mot dig. Monty
berättade en anekdot (som han också berättade i
Göteborg) om en liten ﬂicka som ridit i två dagar
för att få hjälp med sin svårlastade ponny (annars

skulle pappa ta bort den). Monty frågade om ponnyn kunde rygga,-inga problem svarade ﬂickan.
Monty tog ponnyn och försökte rygga den men den
stod som fastväxt i marken. -Du sa ju att den kunde
rygga?! – Ta bort den till trailen så får du se! svarade ﬂickan. Merlin var mycket lättlärd och visade
som en duktig elev vad Monty lärde ut till publiken.
Montys medhjälpare arbetade snabbt från båda
Merlins sidor, detta är för att hästen bara har 20%
överlappande information mellan sina hjärnhalvor
och därför behöver man, för att uppnå ett snabbt
resultat göra sakerna, från båda sidor.
Sedan var det dags för Grand–Show ytterligare
över 2000 förväntansfulla personer strömmade in
genom dörren och tog plats på läktarna i det stora
ridhuset Montys genomgående tema för kvällen var
ett budskap om anti-våld. Monty Roberts berättade
om sin barndom med en våldsam och dominant far
som när Monty var 12 år lyckas orsaka ett 70-tal
frakturer på sin son. Monty var beredd att döda sin
far men hästarna och en förstående lärare ledde
honom istället in på hans livsuppgift – Att lämna
världen en bättre plats för hästar och människor.
En önskan från Monty under kvällen var:- Låt oss
ikväll skriva ett kontrakt med varandra om att bryta kedjan av våld, vi har alla ett val att välja när
våra valmöjligheter blir tydliga. Monty vill inte att
hans studenter och åhörare skall bli lika bra som
honom, nej, han vill att alla skall bli bättre! Monty
menar att han tränar människor och inte hästar.
Det blir verkligen tydligt när Monty förutsäger precis vad som skall hända i Join-Up, publiken skrattar när Monty utbrister om sin häst: -Han har läst
min bok! Monty har använt Join-Up på över 70 000
hästar och alla kan inte vara lyckoträffar. Vissa kritiker har hävdat att det är bara tur att det fungerar
så bra som det gör. ”När jag kan tala Equus med
en häst lyssnar hästen på mig och jag kan lyssna
på den!”
Monty börjar med en Join-Up på alla hästar ha arbetar med. Han skriver ett kontrakt med hästarna.
Monty tittar efter fyra tecken på att hästen vill
förhandla sitt kontrakt. Hästen har ett naturligt
ﬂyktavstånd på 500 m därför är det viktigt att ge
hästen möjlighet till ﬂykt i båda riktningarna då
hästen behöver orientera sig. När hästen sprungit klart kommer de fyra signalerna. Det är att innerörat riktat mot Monty medan ytterörat kollar
publiken, att den rör sig i mindre cirklar att den
sänker huvudet och att den slickar sig om munnen
eller tuggar. Dessa fyra tecken betyder ”Mr Roberts jag vill omförhandla detta möte – Du kan få var
chef om du vill!”. En häst som håller huvudet lågt
och slickar/tuggar ”äter gräs” den är avslappnad
och den tycker inte att det ﬁnns någon överhän-

Flyinge Kungsgård 29 april
av Kajsa Wipp
gande fara. Efter dessa tecken kommer det magiska ögonblicket – Join-Up när hästen söker kontakt
med människan.
Tango var förste man på plan. En tvååring efter
Flyingehingsten Pascal som tagit sig dit med hjälp
av matte Jeanette. Monty visade hur man på 30
minuter kan, utan trauma för hästen, få på sadel
träns och ryttare. Tillit är nyckelordet. Tango var
en stark personlighet som var lite tveksam till samarbete från början men snabbt övertygades om
att detta kunde vara kul. Efter 30 minuter skrittade
Dan runt på lilla Tango. Man behöver inte starta en
häst på 20 minuter, Monty hemma på ﬂag is up
farm brukar använda 8 dagar till tömkörning innan
han sätter upp ryttare, men den tidslyxen fanns
inte under lördagen.
Så var det dags för Julius, en vacker svart häst
som var 11 år och paniskt rädd för människor men
framför allt män. Julius matte Ulrika har haft honom i 8 år. Hon vet inte riktigt vad som gjort honom
SÅ rädd men hon visste att hennes hovslagare sla-

git till honom i magen med en hammare. Under uttagningen på förmiddagen ﬁck fyra personer fånga
honom i rundpaddocken. Monty passade på att att
berätta om lasso medan Julius vande sig vid miljön.
Kritiker hävdar att Monty inte kan hantera ett lasso, han påminde om att blev världsmästare i det
redan 1956! Efter hästknuten, fjärilen och den fulla
fjärilen underströk Monty: - Jag fångar inte hästar
med lasso de tycker inte om det! Den lilla extra tid
en Join-Up tar är så oändligt mycket mer värdefull
för mig och hästen inför ett framtida samarbete!
Monty berömde publiken för den absoluta tystnad
som rådde under arbetet med Julius. Monty löste
inte Julius problem men gav honom en bra karta inför framtiden - det går att lita på människor! Monty
arbetade intensivt och nära med Julius tillsammans med olika medhjälpare så att Julius skulle
förstå att det fanns ﬂera människor som inte ville
honom något ont. Tillliten måste vinnas genom att

man bryter igenom hans försvar. Monty frågade sig
själv:- Vad är mitt mål här i kväll? Jag vet inte mer
än att jag vill ha tillit, massor av tillit! Jag kommer att nöja mig med den tillit Julius visar mig! En
sådan här häst behöver verkligen en vän mer än
någon annan häst. – Jag skulle verkligen vilja ta
med mig Julius hem för att få komma tillbaka om
ett år med en lös avslappnad Julius. En svårare
häst att arbeta med går inte att hitta- ”This is as
hard as they get”… Monty slutade när Julius ville
söka kontakt men inte riktigt vågade, han kom i
konﬂikt med sig själv, men tanken hade väckts hos
honom – Det här går kanske bra i alla fall!
Efter paus var det High Gone´s tur. Eleverna från
Önnestadsgymnasiet anmälde denna hästen eftersoom de gått bet på en sak! Han var världens trevligaste häst på marken och det gick bra att sadla
honom men när någon skulle sitta upp blev han en
bomb. En exploderande bomb! Nisse från manpower hjälpte en skeptisk High Gone att komma över
obehaget av att ha en människa på ryggen. High
Gone överraskade Monty med att göra en JoinUp när Monty minst anade det. Monty vände sig
bort för att rulla ihop sin lina varvid en glad High
Gone traskade in till Monty och sa ”Hej, vad ska vi
göra nu då Bossen?” High Gone visade också hur
en häst som verkligen litar på människor väljer
att vara hos dem när något känns otäckt, efter att
bockat med sadeln kom han genast bort till Monty
igen. Naturligtvis gick en harmonisk och glad High
Gone runt i skritt med en ryttare på ryggen utan
problem i slutet av den demonstrationen! Monty
berättade också sin teori om varför hästar går när
man smackar- det är ljudet av en gren som bryts…
Medan arenan byggdes om inför Givont, en arab
med avsky för trailers, kom världens farligaste
häst in. Det var ett akut problem med att ens få

ut den ur trailern! Monty anade ugglor i mossen,
men uppskattade det lilla skämtet när Mascot en
liten liten shetlandsponny klev ur där fram och ﬁck
hälsa på legenden!
Så var det Givonts tur att få hjälp. Det hade tagit
över en timme och dubbel dos av plegesil att få
Givont till Flyinge dagen innan. Monty har hjälp
över 2000 hästar med lastningsproblem inför publik och över 10 000 hemma och aldrig misslyckats.
Ofta är det när det blir fel i kommunikationen med
hästen som vi ska gå in och titta oss i spegeln för
det är där vi ser problemet! Hästar är inte dumma
eller elaka, det är bara så att de inte förstår dig
de försöker tolka en hotfull omvärld på bästa sätt
utifrån sig själva. Givont tillhör den ras som Monty
anser vara den mest intelligenta hästrasen, nämligen araben! De är de bästa överlevarna och just
därför fungerar Equus så bra för just dem. Monty
tycker att just därför är det extra viktigt att arbeta känsligt med tillit för dem. De ﬂesta människor
skall ha en lite mer ointelligent häst som inte lär
sig lika fort som en arab…
Till sist i Grand Finale kom en lycklig ägare in, ﬁck
grimskaftet och gick ut ur släpet med sin lilla charmiga arab och utan att titta bakåt, gick de ett varv
sedan knallade de rakt in i trailern som om de aldrig gjort annat! Monty ﬁck uppmana den lyckliga
ägaren att komma ut och ge honom en kram också
och inte bara Givont!
Stående applådtack för Monty och
Vi ses Linköping!

Cloetta Center Linköping 1 maj
av Kajsa Wipp

Tack Linköping!
Monty Roberts och hans Internationella och Svenska Team tackar hästägare, publik & funktionärer
för en mycket lyckad kväll och en ﬁn avslutning på
Touren i Sverige!
Efter att ha varit i Island, Danmark, Norge och Göteborg och Flyinge var det avslutning för Sverige i
Linköping. Monty Roberts och Ann Lindberg, promotor för Sverige, började kvällen med att skänka
330 000 kronor till Stall Humlamaden. Humlamaden arbetar med integrerad ridning för barn och
ungdomar med och utan funktionshinder. Deras
ridhus förstördes förra vintern och nu ﬁck de efterlängtat bidrag till ett nytt ridhus! Monty och Ann
och Lis-Lott Andersson tackar all publik som ju bidragit till att detta blivit möjligt!
Monty Roberts besökte Cloetta Center igår
måndag och bjöd på en show eller skall jag kanske
säga språkkurs för nära 2000 intresserade, däribland den legendariske travtränare Stig H Johansson, catchdriver Erik Adielsson och Mr race himself Björn Zachrisson från Täby galopp. Vi var där
för att lära oss Equus, hästarnas språk. Vår lärare
Monty Roberts har som sin uppgift här i världen
att undervisa och lära oss lyssna på hästarna. Det-

ta för att kunna lämna jordelivet i förvissning om
att han lämnar den som en bättre plats för hästar
och människor! Monty vill inte att hans elever skall
bli lika bra som honom - han vill alla skall bli bättre! Måndagen var en bra början på detta. Monty
pratade också lite om Natural Horsemanship, det
ﬁnns inget som heter det, menade han, vad är
naturligt i vår hantering av hästen? Inte stall, sadel
träns och ryttare i alla fall. Skulle det vara naturligt
skulle vi släppa ut våra hästar på stäppen. Hästar
älskar att vara med människor och att samarbeta
de är ju ﬂockdjur. Equus bygger på kommunikation
och tillit där våld aldrig är lösningen. Med facit i
hand var det en mycket lärorik kväll och vi ﬁck
sitta på våra händer för att låta bli att applådera
när hästarna var inne, man vill ju så gärna visa uppskattning till sina lärare!
Monty har utarbetat en speciell grimma den sk Duallygrimman som är ett ypperligt verktyg (i de rätta
händerna)för att både lära hästen bla stå, ledas och
lastas. Duallygrimman kan användas vid långlining
tillsammans med två långa mjuka longerlinor att
kommunicera med hästarna, dessa artiklar fanns
på plats för försäljning. Monty har skrivit på ett
”ickekommersiellt” avtal i USA och produkterna

ﬁnns till försäljning för att man skall kunna använda sig av Montys metoder på rätt sätt. För att vara
riktigt säker på att man inte gör fel ﬁnns även hans
undervisningsmaterial på plats. Man bör ju ha en
parlör för att undvika språkliga misstag...

folkningen! Monty menar att han tränar människor
och inte hästar. Om han kan lära oss elever i Equus
”När Ni kan tala Equus med er häst lyssnar hästen
på er och Ni kan lyssna på den! Ni kan nu få ett
fruktbart samarbete.”

5 hästar hade valts ut för att hjälpa till i språkkursen! 14 hästar hade kommit på morgonen för
att få hjälp och stöd och tips med sina problem.
Monty väljer ut 5 stycken inför kvällen tillsammans
med veterinär. Veterinär Mikael Svedberg från Ale
djurklinik var vänlig nog att ta sig till Linköping
också, han var veterinär även under dagen i Göteborg. 4 hästar var inte friska nog att delta, men de
och de övriga hästägarna ﬁck tid, hjälp och råd av
Monty innan de åkte hem (efter de tittat på showen
förstås).

Montys genomgående tema för hela Touren har varit ett budskap om anti-våld. Monty Roberts berättade om sin barndom med en våldsam och dominant far som när Monty var 12 år lyckas orsaka ett
70-tal frakturer på sin son. Monty var beredd att
döda sin far men hästarna och en förstående lärare
ledde honom istället in på hans livsuppgift – Att
lämna världen en bättre plats för hästar och människor. När Montys far var döende kom han för att
se Monty arbeta med 20 hästar och sade till sin
son – Det fungerar aldrig, du kommer att bli dödad av dem. Men till denna dag har ingen häst orsakat Monty så stor skada, varken kroppsligt eller
psykiskt, som hans far gjorde!

Hur var det nu då med Equus? Jo, det ﬁnns en del
”grammatik” att lära sig: - Du börjar med en JoinUp – Du skall nämligen skriva ett kontrakt med din
häst, Monty tittar efter fyra tecken på att hästen
vill förhandla sitt kontrakt. Hästen har ett naturligt
ﬂyktavstånd på 500 m därför är det viktigt att ge
hästen möjlighet till ﬂykt i båda riktningarna då
hästen behöver orientera sig. När hästen sprungit
klart kommer de fyra signalerna eller tecknen på
hästen söker kontakt med dig och inte tvärtom. De
tecknen är att innerörat riktat mot Monty medan
ytterörat kollar resten av världen, att hästen rör
sig i mindre cirklar att den sänker huvudet och att
den slickar sig om munnen eller tuggar. Dessa fyra
tecken betyder ”Mr Roberts jag vill omförhandla
detta möte – Du kan få var chef om du vill!”. En
häst som håller huvudet lågt och slickar/tuggar
”äter gräs” visar att den är avslappnad och att
den inte tycker att det ﬁnns någon överhängande
fara. Nu kommer det magiska ögonblicket – JoinUp när hästen söker kontakt med människan.
Det ﬁnns en del regler ockå…
- Hästen behöver lära sig stå still.
– Hästen ﬁnner trygghet när den leds dvs går vid
din axel annars är det hästen som leder dig eller du
som släpar den efter dig.
- Vi behöver äga alla riktningarna tillsammans dvs
framåt, bakåt!, nog så viktigt, samt åt båda sidorna. Om hästen ”äger” bakåt kan den använda den
det mot dig.
Hästar har bara 20% överlappande information
mellan sina hjärnhalvor och därför behöver man,
för att uppnå ett snabbt resultat alltid göra sakerna, från båda sidor.
Det är som när du kommer till ett nytt land, du
måste behandla de du möter med respekt och tillit.
Vill du få en rolig och trevlig semester är det ingen
klok ide att börja rya och skrika och hota lokalbe-

Det blir verkligen tydligt vad Monty menar med
kommunikation när han förutsäger precis vad som
skall hända i Join-Up. När hästen gör som Monty precis har berättat att den ska, utbrister han:
- Han har läst min bok! Vissa kritiker hävdar att
hästarna gör så här för att de är rädda eller för att
Monty har ett öga att plocka ut lyckoträffar, men
Monty har använt Join-Up på över 70 000 hästar
och alla kan inte vara lyckoträffar. Du ska ha roligt när du arbetar med hästar annars skall du göra
något annat!
I Close-Up var det en huvudskygg och svårfångad
islandshäst Viking som demonstrerade hur man
kan vinna respekt och få tillit. Maj-Britt Carter från
Århus och vår egen Ann Lindberg visade att alla
kan lära sig Equus och gjorde Join-Up med Viking.
Får man bara Join-Up rätt utfört kan vem som
helst ta över och på ett respektfullt sätt att arbeta
med hästen.
Efter paus och insläpp till Grand Show visade Sodapop 2 årig halvblodsto att det går att starta en
häst med sadel träns och ryttare på 30 minuter!
Detta är snabbt och det är absolut inget tvång att
göra det så snabbt. Ta den tid ni behöver betonade
Monty – jag har bara inte den för nu reser jag till
tyskland…
Så var det dags för Ricardo, en vacker skäck som
blivit misshandlad under sitt liv. Ricardo kom från
Argentina via Italien hit. Monty berättade att hans
erfarenthet av Argentina var att de har så hårda
metoder att vi skulle verkligen vara tacksamma att
Ricardo stod här i Rundpaddocken. Av 50 hästar
klarar 20 inridningen de övriga 30 får avlivas…
men även Ricardo förstod Equus och vi andra ﬁck

se honom t.o.m acceptera ett paraply! Det är som
med Broccoli, sa Monty, Du kan vara lite tveksam
till en början men du måste smaka och vem vet du
kanske börjar tycka riktigt mycket om det till slut!

Soraya, en lastningsrädd Arab, var siste dam ut.
Hon behövde lite övertalning i Join-Up men även
hon visade att hon kunde Equus. I applådtacket
travade hon lös upp i sin ”transport”.

Efter paus kom Hoppetossa 7 år in. EN STOR ﬂicka som inte ville gå hemifrån eller galoppera, hon
stegrade och backade och nu hade hennes ägare
börjat bli rädd. Monty visade en lite annorlunda
Join-Up, han satte lite mer press på ”Hoop-e-Tosa”
för att hon skulle visa lite respekt för honom. Vi
ﬁck också se hur man kan lära en häst med en huva
att gå framåt. Monty använder aldrig, aldrig spö!
Här visade han ett ”Giddy-Up” rope som består
av mjukt garn som man kan visa hästen för att få
den att gå framåt. Alla kan göra sitt eget ”GiddyUp” rope, 4 garnnystan ,ni kan själva välja färg!,
vips så har ni ett mycket bättre alternativ till spö i
framåtdrivande syfte. Mycket riktigt, ni har gissat
rätt, Hoppetossa galopperade lugnt i ringen med
sin ryttare på slutet!

Vi andra förstår att att det är med Equus som med
andra språk, det går alldeles utmärkt att tala det
till det plötsligt saknas ett ord. Hästen har inte riktigt kunskap alla gånger att förklara för oss och
därför känns det bra att, Ann Lindberg i september,
kommer att ta sin examen hos Monty så vi har en
expert att fråga här hos oss i Sverige! Ju ﬂer vi är
som talar Equus desto ﬂer är vi som kan utbyta
erfarenheter med varandra och hjälpa till att lämna
världen en bättre plats för hästar och människor.
Tack Monty för denna gång!!!

Ricardo under uttagning

Monty Roberts och Vega på Humlamadens maskot
Brossan, talar häst, både på på Equus, engelska
och svenska.
foto Amanda Wipp

Humlamadens Ridskola
av Amelie Bosson

Lis-Lott Andersson och
Monty Roberts hälsar
välkomna till dagens JoinUp® demonstartion
foto Amanda Wipp.

Humlamaden goes Monty!
En levande legend på Besök!
Monty Roberts vill ha en bättre värld för både hästar och människor. Därför var det ingen slump att
han besökte Humlamadens ridskola i Veberöd vid
sitt besök i Sverige. Här både lever och lär man enligt samma principer som Monty.
Till den lilla ridskolan kommer varje vecka ett antal barn. Några har funktionshinder, andra inte,
men Humlamaden är inte ett ställe där man delar
in folk i olika fack.
- Jag vill packa barnens livsryggsäckar med natur
och djur, och med vetskapen att vi alla är olika,
men lika bra.Det förklarade Lis-Lott Andersson när
Monty besökte den lilla gården i skogsgläntan.
Lis-Lott Andersson är barnsjuksköterskan som
startade ridskola för 15 år sedan. När Monty hörde
talas om Humlamaden ville han gärna veta mer.
Han arbetar ju själv för barn och ungdomar som på
olika sätt har det svårt, och han skänker ofta överskott från sina shower till sådan verksamhet.
I mars förra året rasade ridhuset på Humlamaden
när snömassorna på taket blev för tunga. Dessvärre fanns det något ﬁnstilt i försäkringen som
gjorde att den långt ifrån täckte beloppet. Vintern
har varit ovanligt kall och lång även i södra Sverige
i år. Ridlektionerna har legat nere, och eleverna har
i stället haft teori- och stallektioner, självklart á la
Monty Roberts precis som när de rider. Till nästa
vinter hoppas man i alla fall att ett nytt ridhus ska
ﬁnnas. Inte minst de handikappade eleverna mår
mycket väl av sin regelbundna ridning, och har nu
äntligen kunnat komma igång så smått igen.
Vid sitt besök ﬁck Monty träffa en hel del av
eleverna. Han gjorde egna iakttagelser och berättade om sina erfarenheter av att arbeta med bland

annat barn med autism, ätstörningar, svårigheter i
skolan och annan problematik - alla får de hjälp till
en meningsfull fritid och till personlig utveckling
på Humlamaden. Monty var också särskilt glad att
höra att man arbetar med ledarutbildning för ledare från olika föreningar, inte bara ridklubbar, för
att föra ut budskapet hur man kan arbeta med barn
med och utan funktionshinder. Lilla Humlamaden
ﬁck förra året pris för bästa integration vid Skånes
idrottsgala!
Ett stort hästuppbåd hade samlats på Humlamaden dagen till ära, och alla var förstås mycket nyﬁkna på Join~Up. Montys svenska instruktörselev
Ann Lindberg visade tillsammans med 10-årige
Carl hur det går till med 5-åriga connemaraponnyn
Darwin i rundpadocken. De var utklädda till tigrar,
för att åskådliggöra hur människan först visar att
hon är ett rovdjur, innan hästen väljer att följa människan som ledare.Pressuppbådet ﬁck höra Monty
förutsäga vad som skulle hända under Join~Upen
(se under Join~Up ). - Att klä ut sig till tiger är Anns
idé, det har inte jag hittat på, berättade Monty med
ett smil. Men det är säkert ett bra sätt att förklara,
inte minst för barn.
Han ﬁck många frågor, till exempel om det bästa
sättet att “starta”, rida in en häst. - Jag känner
inte till det per-fekta sättet. Vi är bara i början av
historien. Jämför med när bröderna Wright konstruerade det första ﬂygplanet. Då tyckte man att
det var fantastiskt att en farkost kunde göra en
hoppig färd genom luften några hundra meter. Idag
har vi helt andra ﬂygplan... På samma sätt kommer
förhoppningsvis vårt arbete med hästar ut- ifrån
deras naturliga beteende att utvecklas. Jag hoppas att alla mina studenter ska komma betydligt

längre än vad jag har gjort. Och jag tycker att alla
som arbetar utan våld gör ett bra jobb, även om de
inte följer exakt samma principer som jag.
Gästerna på Humlamaden ville också veta hur man
kan tillämpa det som gäller hästar även på människor. - Vad behöver ett litet nyfött barn och vad
behöver ett nyfött föl? Jo, de behöver kärlek, omvårdnad, skydd, föda, ledning av en förälder. Varken
fölet eller barnet vill utsättas för våld. Både barnet
och hästen är ﬂyktdjur, och hästen förblir ett ﬂyktdjur livet ut.
Monty berättade hur han agerat gentemot barn
och ungdomar - till exempel alla sina fosterbarn
som kom till familjen när de var 11-13 år ofta med
en redan väl utvecklad drogproblematik, eller de
skolor och ung-domsfängelser där han engagerat
sig - genom att ta dem på allvar, att visa dem förtroende men samtidigt kräva att de också tar sitt
ansvar.
- Det är egentligen människorna som är viktigast.
Med bra människor så får hästarna också det bra.
Det ﬁnns inga problemhästar, bara felhanterade
hästar.
FOTNOT: Ett överskott från Monty Roberts tre
shower i Sverige under våren går till Humlamadens ridhusprojekt. Den lilla ridklubben söker
också pengar från fonder och andra sponsorer för
att göra drömmen om ett ridhus med tillhörande
klubbhus verklighet. Här ﬁnns grunden till Sveriges första terapeutiskta ridcenter. Med ett klubbhus
intill ridhuset skulle det bli möjligt för ridklubben
att utveckla utbildningsverksamheten. Klubbmedlemmarna skulle också få tillgång till toalett,
dusch och pentry.

Monty Roberts instruktörselev Ann Lindberg och Carl som
Tigrar visar pressen tillsamans med 5-åriga Connemaran
Darwin hur en Join-Up® går till.
foto Amanda Wipp

Tillbaka på Humlamaden
av Kajsa Wipp

Monty tillbaka på Humlamaden!
Idag på förmiddagen anlände Monty
till en förväntansfull ridskola. Humlamaden hade samlat elever
som gjort en bok med teckningar till Monty som
tack för hans generösa bidrag till Ridskolan.
När Monty besökte Humlamaden i mars låg snön
över ridbanan, idag sken solen!

Detalj ur boken barnen gjorde till Monty Roberts.
Monty sken ikapp med solen och skrattade åt de
ﬁna teckningarna barnen hade ritat av ridskolans
ponnyer och Monty hade minsann fått både pistoler och hjälm dagen till ära! Det bjöds på en spännande fotbollsmatch till häst, Malin Östnäs, som till
vardags sitter i rullstol, red en uppvisning på sin
vackra och duktiga Good as Gold ”Leo” .Monty var
mäkta imponerad! I rena glädjen ﬁck alla sig en riktig lassoshow a la Monty himself, där Ann Lindberg
ﬁck agera boskap med lasso om båda benen!

Malin Östnäs och Monty

Fotbollskamp

foto Amanda Wipp.
Innan gruppfoto och avresa ﬁck barnen ställa frågor
och Monty skrev autografer så pennan glödde. Lislott Andersson beskrev hur integration inte bara
genomsyrar lektionerna där man integrerar barn
med och utan funktionshinder, utan också hur man
tränar sina ponnyer. Ridskolan har nog som enda
ridskola (rätta mig om jag har fel) ridskoleponnyer
som har 21 starter i SM med 6 medaljer!! Man rider
också ute i skog och mark för naturupplever för både
barn och hästar. Man kan nog lugnt påstå att en imponerad och rörd Monty Roberts lämnade Veberöd
för att förbereda sig inför Flyinge imorgon lördag!

Tack Monty!
Från Humlamaden
Tack Monty & Anne!
Vi vill tacka för att ni Mr Monty Roberts och
Mrs Anne Lindberg har uppmärksammat vår
terapeutiska verksamhet för barn och ungdomar
med och utan funktionshinder. Vi är överväldigade över den generösa gåvan som kommer
att utgöra grunden till vårt nya ridhus! Att vi
har blivit uppmärksammade för vår integrerade
ridverksamhet betyder så mycket för alla våra
elever, för en del så mycket att det kan vara svårt
förstå för utomstående. Att gåvan sedan kommer
från någon som vi redan beundrar och berättar
så mycket om gör det inte mindre värt...
Det traumafria budskap som Monty och Anne
står för är ryggraden i vår verksamhet. Vi tycker
det är fantastiskt att Ann Lindberg som är en
uppskattad och alltid efterlängtad samarbetspartner kan dels få Monty att komma till sverige
på en så lyckad Tour där ﬂer än vi kan dra nytta
och glädje av hans budskap. Dels att Anne bidrar
till denna generösa gåva!
Tack så mycket
från alla oss här på Humlamaden

Amerikanskt
certiﬁerad intruktör
Monty Roberts koncept

Ann Lindberg Equus Training &
Communication,
mer info på :
www.equustc.se

Från hela mitt hjärta!
Min mentor, Monty Roberts, hade troligtvis klarat sig alldeles utmärkt utan både ljud,
ljus, stolar, mat & dryck, funktionärer, veterinärer, hovslagare, podium, assistenter,
program, webbsidor etc, etc – och så länge han har en häst i en rundpaddock – klarat
sig alldeles utmärkt och kunnat hjälpa både häst och publik samtidigt.
Jag däremot – hade aldrig klarat av att köra dessa 3 Fantastiska shower utan hela
mitt Team! Vi började vår resa i slutet av oktober förra året med målet att ge Monty
Roberts och Publik den bästa upplevelsen nånsin – och det är redan över!
Jag skulle vilja på detta sätt Tacka mina närmaste som gjorde dessa shower det
möjligt – utan Er hade det Aldrig gått!
• Min käraste väninna och Staff Manager Elisabeth ”Bettan” Jagerstam - dagens
Stjärna 7 dagar i rad!
• Min underbara väninna och Merchandise Manager Jenny Linkqvist – min klippa!
• Min kollega och fantastiska väninna Hästägaransvarig och ”mickpratare”
Lotta Charalambides – du ﬁxade det!
• Våra killar – Kidde, Anders och Dennis – vilka ”Handymen”!
• Mina Fantastiska väninnor Lis-Lott Andersson och Kajsa Wipp
– jag hoppas jag kan komma upp i Er kaliber någon dag!
• Våra kollegor Trine och Åsa, vår genomtrevliga ”praktikant” Daniel från Varberg,
gänget från GFRK, Flyinge och Cloetta Center – Fantastiskt att få arbeta med Er.
• Marie Janesson, Sissi Lilja och Humlamaden som samlade ihop alla Funktionärer
– Stort Tack!
• Stort Tack till våra föräldrar som hållit ”marktjänst” en hel vecka!
• Våra genomtrevliga Veterinärer Mikael Svedberg och Flemming Winberg och även
våra kiropraktorer, Tack för All Hjälp!
• Alla våra Hovslagare på plats – Tack för att Ni vill vara med i Vårt Team!
• FUNKTINÄRER – jag säger bara – STRÅLANDE!
• Mina kolleger: MajBritt och Paul Carter, Danmark, Kristin Höst Grönvold, Norge,
Stina! Danmark, Marny Bolt, England, Annemarie van der Thoorn, Holland,
Thor Krage, Island – We did it!
• Våra underbara ryttare Dan, Jarred och James – Thank You for a wonderful week!
• Våra Sponsorer Ford och Annelunds Trailer och Granngården, Tack!
• Min samarbetspartner och granne; Maria Rendahl, Kullatorp Arabstuteri
– Let´s Go Monty!
OCH SIST MEN INTE MINST – THANK YOU MONTY!
Av hela mitt hjärta ett stort Tack med Jättekram till Er alla!
Trött och Lycklig
Ann Lindberg
Arrangör Monty Roberts Sverige

