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Monty Roberts har oppnådd join-up med hingsten Infante,
som følger ham rundt i rundpaddocken uten at han må leies.

Det blir et par bukkesprang før
hesten har godtatt salen.

Mektig møte med

Monty
Monty Roberts kom, så og vant i Oslo Spektrum. Verdens kanskje fremste hestekar trollbant flere
tusen tilskuere i nærmere tre timer. Og bare de aller sterkeste forutinntatte eller de med et totalt avstumpet følelsesliv, kunne la være å bli preget av det de så.
Tekst: Anne L. Buvik
Foto: Roger Svalsrød, www.hesteguiden.com

De aller fleste hestefolk kjenner til
Monty Roberts, og vet hva han står for.
Derfor gjentar vi ikke hele historien om
den californiske westernrytteren som
lærte seg hestenes språk gjennom å
betrakte mustangene i fjellene, og som
senere anvendte det til å trene hester
gjennom å kommunisere med dem i
stedet for å bruke vold.
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Hans berømmelse kom sent i livet, etter at den nå 70 år gamle treneren ble
invitert av Dronning Elizabeth til å demonstrere sine metoder på hennes
hester i 1989. Senere, på slutten av 90tallert, kom hans biografi, som til nå er
solgt i over 5 millioner eksemplarer.
Flere andre bøker fulgte, og Roberts
hadde fått et verdensnavn.

Mange problemer
Og nå er han for første gang i Norge.
Hele sju timer før dørene åpnes for publikum, er Monty Roberts på plass i
Spektrum. Nå skal det plukkes ut hester til kveldens demonstrasjon. En
rundpaddock er satt opp, og selv tar
han plass utenfor ringen for å observe-

re. En del av konseptet er at han selv
ikke skal ha håndtert hestene før kveldens demonstrasjon, så det er hans to
assistenter, danske May-Britt Carter og
amerikanske Jared Hutha, som jobber
med hestene under Roberts instruksjoner.
I alt 14 hester blir vurdert. Det er
uhåndterte hester, og/eller hester med
spesielle adferdsproblemer. Vi som sitter ringside også under denne delen av
dagens program, får se litt av hvert.
Alle hestene blir etter tur sluppet løs i
rundpaddocken, mens Jared sender
dem rundt. Deretter håndterer han
dem, stryker dem på følsomme punkter som på ørene, under magen, på undersiden av halsen og løfter på beina.
Enkelte hester sendes fort ut igjen, andre utredes mer. Noen testes med en
plastpose på en stang. Noen av hestene har voldsomme og tydelige problemer, som paint-hesten Tyson, som er
aggressiv og ikke vil la noen komme
nær bakbeina sine. En annen hest, en
liten islandshest, er helt umulig å fange inn. Jared prøver alene, men etter
hvert kommer både May-Britt og eieren inn, uten å lykkes. Til slutt må mesteren selv reise seg og gå inn i rundpaddocken, og da lykkes det.

Hester som egner seg
Etter utredningen venter hesteeierne
spent på Roberts’ vurderinger. Hvilke
hester skal være med i kveldens demonstrasjon?
- Det er flere her jeg skulle likt å jobbe
mer med, som Tyson og den lille islandshesten. Men jeg må ha hester
som vi kan oppnå noe med i løpet av
en halvtimes økt, og disse vil trenge
mer tid. Jeg tror heller ikke de vil fungere foran et stort publikum, beklager
Monty til de to aktuelle hesteeierne.
Men senere på dagen får Tyson og eieren likevel en privat leksjon av Monty

Roberts-teamet.
Dermed blir fire andre hester valgt ut,
og en femte er på vei. Dens store problem er nemlig at den ikke lar seg laste, og flere ganger i løpet av formiddagen er Roberts på telefon med gjengen
som prøver å få den umulige hesten
inn på bilen. Rundt halv fire om ettermiddagen ankommer den omsider. Da
har man forsøkt å laste den siden 10
om formiddagen…
Det er ikke bare rundpaddocken som er
rigget i stand før kvelden kommer.
Arrangørene venter stor interesse for
de ulike salgsartiklene, bøkene og en
del spesielt treningsutstyr. Alt er klart,
med salgsbord og bankterminaler.
Ingen vet hva kvelden bringer!

Jared Hutha legger seg først på tvers over salen.

Ikke bare hester
To timer før kveldens demonstrasjon
begynner, holder Monty Roberts en liten session for spesielt inviterte gjester. Han forteller litt om seg selv og sin
virksomhet, som ikke lenger bare omfatter trening av hester. Hans metoder
og teorier er også tatt i bruk av bedriftsledere og av skoler, med dramatiske forbedring av resultater og produksjon som en følge.
Så tar han en noe sky toårig hoppe inn
i rundpaddocken, og demonstrerer ved
hjelp av May Britt Carter hvor kjapt
han kan gjøre hesten roligere, mer avslappet og mer letthåndterlig. Deretter
er det pause mens man venter på det
store publikumsinnrykket.
Hva venter folk seg egentlig av denne
mannen som sies å kunne venne
uhåndterte hester til sal, bitt og rytter i
løpet av 30 minutter? Som kan få den
mest gjenstridige hest på transport
uten tvang? Som har reddet karrieren
til utallige veddeløpshester med fobier
for startbokser, mennesker og publikum? Nysgjerrigheten er i hver fall stor.
Det er kjente fjes hvor man enn snur

Uten nevneverdig nøling aksepterer Infante en
rytter på ryggen.

seg i Oslo Spektrum, og folk fra høyst
ulike hestemiljøer. Ikke uventet er
Roberts’ besøk omfattet med stor interesse fra galoppfolket, dette er tross
alt mannen som eide og trente
Alleged, to ganger vinner av storløpet
Arc de Triomphe, og som reddet karrieren til Lomitas, den tyske storvinneren,
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Med dukken Herman the
German på ryggen raser
Fakur rundt i rundpaddocken. Slik har han alltid oppført seg med rytter.

Noen minutter etter avfinner han
seg greit med å få Jared Hutha på
ryggen. Panikken har sluppet taket.

som fortsatt står til avl i Newmarket til
200.000 kroner pr. sprang…For Monty
Roberts er ikke bare en cowboy fra
California som gjør rare ting med hester i en rundpaddock, slik enkelte later
til å tro. Han er også et stort trener- og
eiernavn innen internasjonal galoppsport.
På forhånd er over 3000 billetter solgt,
men da HesteSport er utenfor
Spektrum tre kvarter før forestillingen
begynner, er det folksomt rundt billettlukene.

troduserer legenden. Og så kommer
han ruslende, en eldre herre med vindjakke, briller og sixpence, han smiler og
vinker, men noe teatralsk er det ikke
over entreen.
- Vi er ikke her i kveld for å trene hester.
Det handler om å lære opp mennesker,
få dem til å forstå at vold aldri er løsningen, er Monty Roberts innledende
budskap. – Vold er for den som utøver
den, aldri for offeret. Bruker vi vold, går
adrenalinet opp. Da forsvinner evnen
til å lære. Derfor må vi gjøre det uten,
formaner han.

Trene mennesker
Og det er nokså mye folk innenfor dørene når det hele starter.
Initiativtaker Kristin Høst Grønvold in-

En utemmet hingst
Så slippes første hest inn i rundpaddocken. Dette er en ”starter”, en hest

som er uinnridd og nå skal vennes til å
bli håndtert, til sal, bitt og rytter. Ellers
har ikke hesten noen problemer.
- Jeg foretrekker en ”starter” som er så
normal som mulig, sa Roberts da han
valgte ut hester tidligere på dagen.
Infante er en flott andalusisk hingst,
mer opptatt av hopper enn av mennesker. Men det skifter raskt. Roberts lar
hesten gjennomgå den samme innledningsprosedyren som vi får se på de
andre hestene senere. Han sender dem
fra seg rundt i rundpaddocken, og lar
dem løpe der til de signaliserer at de
gjerne vil kommunisere med ham.
Signalene er at de vender det innvendige øret til ham, de gjør sirkelen mindre,
de slikker og gjør tyggebevegelser, og

Satset stort på Monty
Kristin Høst Grønvold er kvinnen
som sørget for at Monty Roberts
kom til Norge for første gang.
Selv er hun en stor tilhenger av
hans metoder, og har anvendt
dem i praksis på sin egen hest.
Så da anledningen bød seg, slo
hun til og leide Spektrum. For
egen regning.

Kristin Høst
Grønvold er kvinnen
som fikk Monty
Roberts til Oslo.
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- Det var dristig, men det endte godt,
innrømmer Kristin, som imidlertid vil ha
sponsorer på plass hvis det skal bli noen neste
gang. Med drøyt 3500 innenfor dørene, fikk hun
igjen det hun hadde satset, og unngikk
personlige tap.
- For det blir en neste gang?
- Det håper jeg. Monty selv sier at når man er 70
år, planlegger man kun for tre uker av gangen,

de senker hodet. Da inviterer han
dem bort til seg ved å endre
kroppsholdning og unngå øyenkontakt. Hestene tar kontakt, og man
oppnår det som Roberts omtaler
som ”join-up”,, hesten slutter seg
til en av egen, fri vilje. Først når dette er på plass, begynner det egentlige arbeidet.
Roberts håndterer Infante, stryker
ham over de følsomme stedene, og
hesten slapper helt tydelig av. Så
blir sal og hodelag tatt inn i rundpaddocken. Hesten får snuse på utstyret, alt mens Roberts fører en
konstruert dialog mellom seg og
hesten, og på den måten både forklarer hva som skjer, underholder
og trollbinder publikum. De av oss
som har lest bøkene og sett videoene, vet hva som skal skje. Men kan
det virkelig være mulig? Den store,
livlige hingsten?

En halv time holder
Hesten får sal på og blir sendt
rundt i rundpaddocken igjen. Etter
et par bukkesprang er salen akseptert. Så får den hodelag på. Og så
kommer Jared Hutha inn, han er
mannen som skal sette seg på ryggen til hesten.
- Jeg har hørt sagt at jeg går alt for
fort fram når vi gjør dette i løpet av
en halvtimes tid. Men vi tar all den
tid vi trenger. Med denne hesten
her tar det faktisk ikke mer tid, sier
Roberts, som flere ganger i løpet av
kvelden muntert referer til hva han
har lest om seg selv på Internett.
Det er åpenbart ikke bare ros og
anerkjennelse.
Jared får et bein opp, og legger seg
over ryggen på Infante. Hesten kan
selv velge hva han vil gjøre. Han er
nølende til situasjonen, flytter seg
litt sidelengs, men velger å la være

men han vil gjerne komme. Vi
jobber mot det. Han var veldig
fornøyd med arrangementet her,
og også med hestemateriellet, sier
Kristin, som selv langt på vei
sporet opp hestene som ble brukt i
demonstrasjonen.
- Det var ikke noe helt enkelt
arbeid, men det løste seg bra til
slutt. Ellers var Monty selv veldig
klar på at hestene i Norge og i
Danmark er dårlig håndtert fra
bakken, de fleste eier ikke respekt
for mennesker, og er tydeligvis

?

å bukke. Jared ligger stille, lar hesten få venne seg til vekten av mennesket på ryggen, før han forsiktig
setter seg overskrevs. Og akkurat
da er det ikke mange mennesker i
Oslo Spektrum som puster. Dette er
et hestekyndig publikum, man vet
hvor stor, sterk og farlig en hest kan
være. Kan det gå bra?
Men det gjør det. Hesten kaster litt
på seg en enkelt gang, men gjør
ikke noe forsøk på å bli kvitt rytteren. Etter hvert spaserer han rolig
rundt i rundpaddocken. Folk begynner langsomt å puste igjen.
Rytteren hopper ned, hesten tas ut,
og applausen runger mellom veggene i Spektrum. Roberts smiler og
takker beskjedent. Det er ikke så
store greiene for ham. Han har
gjort det tusenvis av ganger før.

Nei til longering
Den neste hesten inn, varmblodshoppa Golden Sussie, har mer udefinerte problemer, men Roberts
mener at hun har problemer med
kroppen etter vanlig longering med
én line. Han er selv sterk motstander av denne formen for trening, og
begrunner det med at hesten alltid
vil vende hodet og dermed vri ryggraden ut av volten, i motsatt retning av bevegelsesretningen. Dette
hevder han er svært skadelig for
hestens muskulatur og ledd. I stedet anbefaler han å bruke to liner
og å tømmekjøre hesten på volten.
Dette demonstrerer han på Golden
Sussie, som ser mer komfortabel ut
med dette utstyret, uten at man
kan se at hun blir 100 Prosent rett i
løpet av de få minuttene treningsøkten varer. Innslaget er et interessant innspill, men utvilsomt det de
fleste tilstedeværende har problemer med å svelge. Når noen trekker

menneskeliggjort av sine eiere.
Det er liten kunnskap om hesten
som hest, sier Kristin.
Det har ikke manglet på respons
etter kvelden i Spektrum. Da
Kristin kom hjem søndag etter å
ha vært til stede på Monty
Roberts’ oppvisning på Flyinge i
Sverige, lå det 187 mailer og ventet
på svar…

Hva synes du?
Anette Bøe,
tidligere verdensmester på ski
og nå engasjert i ridning:
Veldig spennende og
interessant. Jeg har mye å
lære av ham – særlig det med
dobbelt longeringen.

Tom Luhnenschloss,
trener Øvrevoll:
Fantastisk! Veldig flott. Jeg
har sett ham mye i Tyskland
med fullblods som ikke hadde fungert uten ham. Vi har
alle mye å lære.

Eddie Bull,
tidligere topprytter og trener i
NRYF:
Fantastisk. Har noe ved seg
som vel er medfødt. Han har
evnen til å tenke som en hest.
Vet at det mest vesenlige
med å håndtere dyr er tålmodighet. Men det holder ikke
med et helgekurs om man vil
lære seg dette.

Martin Hjelle,
veterinær:
Jeg synes han er bra. Han
nærmer seg hesten uten å
dra det ut til det helt ekstreme slik som mange gjør.

Elin Heistad,
sikkerhetskonsulent Norges
Rytterforbund:
Han er en kjempegod hestekar som har brukt lang tid på
det han kan. Men dette er
ikke for nybegynnere. Det er
ikke noe små barn kan prøve
seg på.

Morten Aasen,
direktør Oslo Horse Show:
Helt utrolig! Det er en opplevelse å se en mann som kan
lese hestens språk så fantastisk. Jeg synes det er stort at
vi har fått en slik kapasitet til
å holde oppvisning i Norge.
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Dette er vel ikke noe å være redd for? Både hest og
trener ser ut å være avslappede og komfortable.

Den aggressive painthesten Tyson er blant hestene som blir vurdert
om formiddagen, her håndtert av Jared Hutha, men den egner seg
ikke til en oppvisning foran flere tusen tilskuere. Den får imidlertid
en ”privattime” av teamet omettermiddagen.

Farlig situasjon

Gang på gang rygger Monty
hesten unna når de nærmer
seg bilen.
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ens egne velprøvde treningsmetoder i tvil, er det vanskelig i si seg
enig, umiddelbart.
Deretter et det pause i
Spektrum. Og vil folk handle!
I en drøy halvtime er det
kjempekøer foran handlebordene, bøker, videoer og
den spesielle grimen
Roberts benytter, Duallygrimen, forsvinner ut i
store mengder. Grimen
har et ekstra nesebånd
som kan strammes og løses ut igjen med en enkel
bevegelse, slik at man kan
legge press på hesten og
fjerne det igjen med et enkelt
grep. Ifølge Robert selv et absolutt uunnværlig treningsredskap.
Til slutt må publikum sendes på
plass igjen uten at alle har fått handlet, men det byr seg nye muligheter etter
at alt er over.

Løper ut
De to siste hestene for kvelden er store utfordringer. Islandshesten Fakur er første hest inn.
Denne seks år gamle hesten lar seg ikke ri
uten at noen leier ham. Han løper ut med rytteren, og deretter bråsnur han, slik at rytteren
faller av. Han er ubrukbar og farlig å ri.
Det er interessant å se at Roberts behandler
den lille, røde hesten med større forsiktighet
enn for eksempel andalusier-hingsten Infante.
Han lar seg på ingen måte lure av at hesten er
liten av størrelse. Også denne blir først sendt
rundt til det oppnås join-up mellom mann og
hest. Så sales hesten opp. Denne gangen velger man å sette en dukke opp i salen først.
Den festes med strikk foran og bak. Så sendes
hesten rundt i rundpaddocken igjen, mens
Monty har den i lange tøyler. Disse er festet i
grimen, ikke i bittet. Hesten raser rundt, slik
den pleier å gjøre med rytteren. Dukken - som
har fått navnet ”Herman the German” - dingler frem og tilbake, og det pussige synet
fremkaller latter hos publikum. Men Roberts
er raskt ut med en liten korreks:

- Det ser komisk ut, men dette er en farlig situasjon. Ryttere
blir alvorlig skadet av hester som oppfører seg på denne
måten. Dette er absolutt ikke en metode jeg vil anbefale for
amatører. Det vi gjør med denne hesten nå, skal bare utføres av profesjonelle trenere, advarer han bestemt.
Fakur begynner å roe seg ned. Flere ganger snur Roberts
ham med tøylene, det er fascinerende å se hvor dyktig han
er med dem, bare en liten, nesten usynlig bevegelse i håndleddet, så reagerer hesten. Hesten blir stadig roligere, stadig
mer lydhør. Treneren har trengt igjennom hestens frykt og
panikk, og har oppnådd kontakt.
Så kommer Jared inn igjen. Denne gangen med både hjelm
og sikkerhetsvest på, nok et tegn på at denne oppgaven tas
på største alvor. Han setter seg rolig opp på hesten, har helt
løse tøyler, og er fullstendig avslappet i kroppen. Uten spenning og adrenalin hos rytterne blir det heller ikke spenning
hos hesten. Fakur går rolig rundt. Han virker svært avslappet, og etter hvert må rytteren bruke sjenklene litt for å få
ham til å trave og galoppere. Panikken er borte. Og dette er
en hest som har vært uridbar i to år. Fascinerende og tankevekkende.

Går på bilen uten frykt
Siste hest for kvelden er en galopphest med store innlastningsproblemer, Ford Maddox Ford. Meningen er at den skal
gå løp på Øvrevoll igjen, men hvordan få den transportert
dit?
- Det har vært så ille at den eneste løsningen man har kunnet tenke seg, er å dope ham ned og bære ham på bilen,
sier en oppgitt eier. Og denne dagen har man altså brukt
fire timer og fem mann for å laste ham og kjøre ham til
Spektrum.
Monty Roberts begynner også her med join-up. Så tar han
hesten i sin spesielle grime, Dually-grimen, og leier den
rundt, mens han lærer den å respektere mannens rom og å
rygge uten motstand.
- At hesten rygger villig, er nøkkelen til suksessrik innlastning, avslører han. Han går rundt med hesten i flere minut-

3/05

Hestesport 17

01-02-06 14:14:22

M
on
ty

punkt på programmet er når publikum
oppfordres til å klappe, hesten blir litt
usikker, og velger å løpe opp på bilen
alene fordi den føler seg trygg der.

God følelse

ter, og til slutt ser den så avslappet ut
at det virker som om den nesten går i
søvne. Roberts forsikrer seg med eieren
om at hesten ikke har fått noen beroligende, for han vil aldri jobbe med
medisinerte dyr. Nei, det har hesten
ikke, den simpelthen bare liker seg
sammen med den gamle mannen med
sixpencen.
Så blir den fryktede bilen rygget inn, og
lemmen slippes ned. Hva nå? Roberts
bare fortsetter å gå, med hesten bak
seg som en hund. Så nærmer han seg
lemmen, men i stedet for å prøve å få
hesten inn, rygger han den unna. Gang
på gang går han mot lemmen, for så å
stoppe og rygge hesten. Hesten vil
frem, den vil være sammen med ham,
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men han rygger den. Til slutt, når hesten nærmest bønnfaller ham om å få
bli med ham inn i bilen, lar han den få
lov.
Hvor ble det av det ene øyeblikket vi
alle ventet på, det øyeblikket hesten
skulle slå opp med hodet, vise det hvite
i øyet og i det minste nøle noen sekunder? Vi ventet på det, alle sammen,
men det kom ikke. Hesten spaserte inn
i bilen som om det var stallen hjemme,
ble snudd rundt, stod og kikket ut, og
lot seg så føre ned igjen. Og opp igjen.
Og ned igjen.
Så går Roberts inn, hans assistent holder hesten, og etter hvert traver den
faktisk opp til ham på bilen. Så går den
opp uten å bli holdt i leietauet, og siste

Og dette var en hest eieren brukte fire
timer på å laste. Nå får han prøve selv.
Og under Montys instruksjoner går det
på første forsøk, i fred og ro.
- Det er ikke noe å være flau over, understreker Roberts. – Uten join-up og
Dually-grimen ville jeg ikke fått det til,
jeg heller.
Og eieren er ikke flau. Men han er en
meget lykkelig person.
Det er de fleste i salen også. En kveld
som dette, slike hendelser som dette
skaper en god følelse, en blanding av
respekt, undring og glede. Monty
Roberts livsgjerning har vært å gjøre
verden til et bedre sted å være for hester – og mennesker som omgåes dem.
Vi som var til stede i Oslo Spektrum
denne kvelden, tror han har lykkes.
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