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
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Lis-Lott Andersson och Monty Roberts hälsar välkomna till dagens
Join-Up® demonstartion.

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 perfekta 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 utifrån 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 ungdomsfängelser 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.
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Monty Roberts och Vega på Humlamadens maskot Brossan, talar
häst, både på på Equus, engelska och svenska.

Det ﬁnns inga problemhästar, bara felhanterade
hästar.
Av Amelie Bosson

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

