HOVSLAGAR
verige
MAGASINET
”Den som
är stor och
stark måste
vara snäll”

C

itatet i rubriken
kommer från Bamse,
världens starkaste björn.

Ordförande har ordet
Det är tänkvärt. Alltså, alla
dessa upprörande vittnesmål
gör mig så rasande. Ni ser ett
axplock här intill.Vi måste få
ett stopp på det här! Sluta
trycka ner och härska. Skärp
till er, ni som ligger bakom
att kollegor mår så dåligt och
hjälp, stötta och peppa
varandra istället! Det mår vi
alla mycket bättre av.
I den här tidningen hyllar
vi Börje Wetterlind, denne
legendar som betytt så mycket för Hovslagarsverige.
Och så har styrelsen tagit
fram ett Hovvårdskontrakt,
som är tänkt att kunna användas som ett avtal mellan
hovslagare och kund.
I juni har vi EM, i september planerar vi ha SM och så
blir det grand finale med 50årsfest i oktober!
Själv ser jag i skrivande
stund (läs 10:e april) fram
emot årsmöteshelgen på
Åbytravet och hoppas att ni
som är där går och lyssnar på
föreläsningen om trakasserier och härskarteknik. Särskilt
ni som tycker att ni är stora
och starka och
behöver bli snällare! Ta hand
om varandra!
Mats
Holmstedt

Ordförande

S
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” Jag känner att jag har försökt att bli
hörd länge men aldrig riktigt nått fram.
Blir verkligen lättad av att se någon
annan lyfta frågorna. Tråkigt nog
förstår jag också av ditt inlägg att jag
verkligen inte är ensam om att uppleva
klimatet som problematiskt.”
”Vill egentligen bara hålla med om att
frågorna du ställer är väldigt viktiga och
högst relevanta. Jag blir också så himla
brydd och ledsen när jag tänker på hur
många bra och duktiga hovslagare
som man går miste om på grund av
just det här klimatet.”

” Han kom och tog mig rejält i armen
och skrek i ansiktet på mig... jag var
38 år gammal vid tillfället. Man behöver inte ta i mig som om jag vore
en femåring. Gud alltså, den gången
kommer jag aldrig att glömma, så sjukt
kränkt och otroligt ledsen jag blev.
Tårarna kommer bara jag skriver detta.”

”Alltså, den
psykiska pressen
man utsattes för...
jag satt hos en
vän och pratade
ut och grät.”

” Jag blev nedtryckt hela tiden
och fick höra att
jag aldrig skulle
klara mig.”

” Vet inte hur många
gånger jag satt i bilen
dit med en klump i
magen och gråtandes
på vägen hem.

” Ja, det existerar
verkligen. Jag har
varit nära att lägga
vertygen på hyllan
många gånger.”

” Han lät mig förstå
tidigt att jag inte var
vatten värd. Jag hade
dock redan jobbat i tio
år som hovslagare
så jag brydde mig inte
så mycket”

” Idag är jag besviken på att
jag inte såg till att det blev en
förändring, men just då var
jag mest glad över att det
var mig han gick på, som
klarade av att ta hans skit,
och att ingen annan som
kanske mådde sämre skulle
råka ut för hans elakheter.”

” Man ska inte behöva
odla 5 centimeter
skinn på näsan för att
klara av detta yrke.”

” Tack, det är jättebra att
du lyfter det här. Riktigt
starkt
av dig! Jag har hela
” Jag har ju min
tiden
känt att problemet
hörselnedsättning ... han
kunde säga “hör du dåligt måste vara större än vad
eller är du trög?” och
som syns, men att det
många gånger blev det
skulle vara såhär stort
skratt och hån. Så man
hade
jag ingen aning om.”
blev ju rejält nertryckt.”
” På Yrkesarbetande hovslagare-sidan tycker jag
ofta att det känns obehagligt hur många skriver.
Jag vet inte om det är jag som är känslig...
skriver inget där själv iallafall då jag skulle
bli ledsen för kommentarer som många får.”

Sexism, härskarteknik och tystnadskultur

Så här ser det ut!
Sen SHF tog upp att det
förekommer sexism, tystnadskultur och härskartekniker inom
kåren har många hört av sig. En
av dem som tagit emot berättelser är Rose-Marie Clark. Hon la
ut en text i facebookgruppen
Kvinnliga hovslagare. Följande
är utdrag ur det hon skrev:
”Att det är många hovslagare
som slutar i förtid vet vi. Men vad
beror det på? (...) Ute på många
arbetsplatser pratas det om
psykisk ohälsa, även inom vår

yrkeskår. På vilket sätt? Några
slutar under sin utbildning, några
direkt efter avslutad examen och
en del slutar efter bara ett par år.
Varför då? (...) Några har redan
berättat för mig vad de har varit
med om och nu förstår jag varför
en del slutar i förtid. Är det någon
av er som vill delge mig det ni varit med om, så går det bra att
ringa mig.”
Under det första dygnet efter
det att hon hade publicerat fick
hon 200 reaktioner, både likes

och självupplevda berättelser.
– På de 24 timmarna förstod
jag att det här berör, konstaterar
Rose-Marie, som har fortsatt få
ta emot berättelser via mejl, telefon och messenger.
Några av dem som hört av sig
har låtit oss använda citat ur deras berättelser. Av hänsyn till de
inblandade har vi valt att anonymisera inläggen.
Syftet är inte att peka ut. Syftet
är att lyfta problemet. Så här ser
det ut. Ska det vara såhär?

Börje – kvalitetsmedveten pionjär
Se proffsen
sko på EM!
EM 3–6 JUNI. Åk på utflykt
några dagar i juni och njut
av att se hur proffsen svettas
när de gör upp om EMtitlarna. 16 lag är anmälda
och flera utställare finns på
plats. Dessutom pågår
nationaldags-tävlingarna
samtidigt på Strömsholm så
det är internationell hästfest
på flera fronter.

H

Körde remmalag

BÄSTA TIPSET 7.

Lägg en handduk runt kotan
VJO[]PUUHKLUZLU[PSSLU
”snodd”, som du klämmer
MHZ[TLSSHUKPUHILU7rZr
Zp[[RHUOpZ[LUZ[rPL[[TLY
normalt läge.
+\\UK]PRLYKrH[[KYH\[
ILUL[r[ZPKHUWr[PSSL_LTpel en gammal, stel häst.
7rLUSP[LUOpZ[OHYKL[
MYKLSLUH[[KLURHUZ[r
ILR]pTHYLVJOK\ZSPWWLY
KYH\WWVJO\[ILULUWr
den.
+L[M\UNLYHYVJRZrIYHWr
OpZ[HYZVTpYSP[LV[rSPNH
eller har en tendens att resa
sig. Med handuken emellan
hamnar man inte i samma
utsatta läge. Man slipper
hamna in, under hästen.
+LZZ\[VTRpUULYZPNOpZ[LU
PU[LSPRHSrZ[
Bra för hästen, bra för
OV]ZSHNHYLU,U^PU^PU

Senare for Börje tillbaka till
Visingsö för att ta jobb som
hästskötare hos Lars Roempke.
Där fick han laga vagnar och
köra turister i remmalagen.
Han åkte också till ”Erik sadelmakare” i Gränna för att få lagat
selar. En dag ville Börje ha sitt
egna remmalagsspann, byggde
sig en vagn, och for till Erik
för att få två selar tillverkade.
Svaret från Erik blev då att han
tyckte Börje var händig nog att
tillverka dem själv som lärling
hos honom.
Äldsta grossistföretaget

Då Börje alltid haft ett intresse att sy blev det en sporre att gå
som lärling hos Erik; sådana
platser anordnades hos arbetsförmedlingen. Dock tyckte arbetsförmedlingen att det inte
var någon god idé med lärlingsplats, på grund av Eriks ålder.
De föreslog istället en utbildning som hovslagare. Bristen på
hovslagare var på denna tiden
mycket stor.
Så kom det sig att Börje började på Hovslagarskolan i Skara
i början av 80-talet.
Idag är Börje ägare av en av
Sveriges äldsta grossistföretag

Så kom det sig
att Börje Wetterlind
1987 öppnade sin
hovslageributik.
inom hovslageriyrket. BeWe
horseshoes ligger belägen på
Angarns Rörby Hästgård, strax
utanför Vallentuna.
Där driver också hans sambo,
Madeleine Smith, träning av
galoppörer.

Mats Holmstedt
ÖSTERTORPS STUTERI 1988. Här födde man upp shetlandsponnyer. Börje berättar att det under betäckUPUNZZpZVUNLUR\UKLÄUUHZ Z[VUWrHUSpNNUPUNLU)YQL]LYRHKLKLTHSSH

Samtliga foto: Privat

PASSION. Hästar har funnits i Börje
>L[[LYSPUKZSP]ZLKHUIHYUZILU

Saknade kvalitetsverktyg

Då Börje började arbeta som
hovslagare fann han det svårt
att hitta verktyg som höll hög
kvalité.
Därför åkte han själv över till
USA och köpte verktyg. Efterfrågan på verktyg bland hans
vänner var stor och många bad
honom köpa med sig även till
dem. Så kom det sig att han
1987 öppnade sin hovslageributik.
Slumpen gjorde att det just
blev Vallentuna som blev nästa
hem för Börje. Han hade jobbat
i sex månader som lärare på
Skaras hovslagarskola då Kaj
Bergström frågade om han ville
ta hand om hans kundkrets, då
Kaj själv skulle resa utomlands
ett tag. Således blev Börje kvar i
området.
Aktiv i SHF: styrelse

Strax innan examen från hovslagarskolan kom Stig Bruun,
föreningens dåvarande ordförande, och informerade om
föreningen. Det väckte Börjes
intresse för föreningen, han

Roger Svensson

hovslagare på Mälarkliniken
Börje och jag har känt varandra
väldigt länge, vi är bägge
uppvuxna på Visingsö. Sen den
KHNLUOHUÅ`[[HKL[PSS=HSSLU[\UH
tjatade han på mig tills även jag
Å`[[HKLKP[VJOKL[pYKL[IpZ[H
jag gjort.
Det var på den tiden inte så
LURLS[H[[Mr[HNPIYH]LYR[`N
utbudet var inte stort. Det blev
en väldig skillnad när Börje
IYQHKLPTWVY[LYH]LYR[`NVJO
jag handlar än i dag i hans butik.
)YQLOHYVJRZrIL[`[[VLYOY[
T`JRL[MYZTPKL[P:]LYPNL
1993 anordnade vi tillsammans
en smidestävling på Elmia i
Jönköping. Vi startade också
upp hovslagarskolan i Uppsala
och Börje kunde via sin butik
ordna ässjor, smidesställningar,
]LYR[`NVJOZ[pK[PSSZRVSHU

Hovslagare Börje Wetterlind
tyckte det var svårt att hitta
bra verktyg i Sverige. Det
skulle han råda bot på. Idag
äger han ett av Sveriges
äldsta grossistföretag inom
hovslageriyrket.

ästar har
alltid funnits i Börjes liv.
Från tidig ålder
hjälpte han till
med arbetet på gården, belägen
på vackra Visingsö. Det harvades och såddes med familjens
kallblod. Hans föräldrar lärde
alla syskon att bli händiga och
stå på egna ben
Yrkesmässigt gick han från att
vara målarlärling hos morbror
till det stora bilintresset, som
bilmekaniker i Jönköping.

TRE RÖSTER OM
BÖRJE WETTERLIND:

VISINGSÖ 1983. Mannen som iakttar Börje hade GALOPPÖRER. 7r(UNHYUZ9YI`/pZ[NrYKZ[YH_\[HUMY=HSSLU[\UH
ZRV[[OpZ[HYPrY)YQLTPUUZH[[KL[RpUKLZ KYP]LY)YQLZZHTIV4HKLSLPUL:TP[O[YpUPUNH]NHSVWWYLY
ULY]Z[H[[ZRVYLTTHSHNZMQVYKPUNLUPUMYKLU
granskande blicken.

blev medlem och även senare
styrelseledamot.
Som medlem kände Börje att
samhörigheten betydde mycket. Chansen att få vidareutbilda
sig var viktig. Då fanns det intressanta kurser på Ultuna, dit
bland annat veterinärer från
hela Sverige kom och föreläste.
På den tiden var de stora
frågorna att utveckla utbildningen, att få bättre lönsamhet i att
arbeta som hovslagare och få
fler att starta företag.

Då Börje satt som styrelsemedlem ordnade han och ordförande, Åke Rosén, ett möte
med Jordbruksdepartementet
angående arbete med att få en
auktorisering av hovslagare.
Hovslagarna idag

Sedan dess har det skett en
enorm utveckling inom yrket.
Fler hjälpmedel har tagits fram
och hovslageri bedrivs mer
seriöst och med en ekonomisk
tanke bakom så att fler kan leva
på sitt yrke.

Börje tycker att dagens hovslagare bör tänka över sin arbetssituation. Han rekommenderar att de som har möjlighet
öppnar smedja hemma och
låter kunderna komma dit, alternativt starta ett samarbete
med tex större gårdar och/eller
veterinärer.
– Det finns många fördelar,
inte minst kroppsligt besparande, att ha en fast plats att
jobba på, säger Börje Wetterlind.
Mikaela Hallstedt

Börjes bästa råd till
dagens hovslagare
O7SHULYHHYIL[ZKHNLUZr
att du inte tillbringar mer tid
i bilen än i stallarna
O-\UKLYH]LYIL[HSUPUNLU
MYrUR\UKLY¶pY:^PZORVY[
LSSLYRVU[HU[LYL[[HS[LYUH[P]
för dig? Fakturering innebär
en större risk.
O;HPU[LWrKPNMYT`JRL[
jobb
O;pURWrKPNZQpS]=HY
tillgänglig för kunder när du
ZQpS]ILZ[pTTLYKPNMYH[[
]HYHKL[+pYLTLSSHURVWWSH
IVY[VJO]HYSLKPN

SHF:s ordförande
Börje ligger mig varmt om
hjärtat, han var den som hjälpte
mig genom gesällbrevet. Då han
öppnade sin butik i Lindholmen,
hade han en liten smedja bak i
butiken. Där stod jag och
tränade inför gesällprovet och
hörde Börjes stämma utifrån
butiken, ”slå inte så hårt, Mats.
Slå inte så hårt!”
0UNH]LYR[`NpYVTQSPNHMY
Börje att ta hem till butiken och
han är alltid väldigt givmild mot
U`L_HTPULYHKLOV]ZSHNHYL
genom att ge rabatterade priser.
-Y:/-IL[`KLY)YQLVLYOY[
T`JRL[KrOHUHSS[PKZ[[[H[
föreningen som en sponsor i alla
lägen.

Peppe Frosch hovslagare

)YQLOHYIL[`[[T`JRL[MY
hovslageriet och hovslagarna i
Sverige. Han har bidragit till att
\[]LJRSH`YRL[KrOHUVJO9VNLY
Svensson startade utbildningen i
Uppsala.
Från tidigt 90-tal drog Börje
igång smidestävlingar och har
alltid varit en stor sponsor av
tävlingar. Han har även bidragit
[PSSH[[\[]LJRSH`YRL[
]LYR[`NZTpZZPN[KrOHUIYQHKL
ta in artiklar från USA. När han
öppnade sin butik i Lindholmen
blev det väldigt smidigt för oss
Stockholmare att svänga in och
RWHZRVYVJO]LYR[`N

Slut avtal med din kund
Att skriva ett avtal med kunden löser inte alla problem.
Men det är en grund att
stå på när allt inte går som
planerat.

Missa inte
fölblocket
den 3-4 juni

FORTBILDNING. Den 3-4 juni
finns chans att gå fortbildningens Block 5, fölkorrigering. Första dagen är det
teori och andra dagen
spenderar du bland härliga
föl och lär dig samtidigt
massor om hur du kan
hjälpa dem. På kursen får du
bland annat lära dig när och
hur man ska korrigera
benställningen. Dag två är
ni bland föl och får
möjlighet att prova på att
själv arbeta med plaster på
häst. Kursen leds av Ove
Wattle och hovslagarinstruktörer. Läs mer om
blocket på hemsidan under
fliken utbildning/fortbildningen. Anmäl dig till
kansliet via mejl: kansliet@
hovslagareforeningen.se

SHF växer
– spränger
vi 550 i år?
REKORDMÅNGA IGEN? =PK
rYZZRPM[L[OHKLMYLUPUNLU
535 medlemmar.
När denna tidning skickas
MY[Y`JRSpZHWYPSOHY
MYLUPUNLUTLKSLTTHYVJO[YLU`HWr]pNPU
6JOKrOHYIHYHKY`N[LU
MQpYKLKLSH]rYL[WHZZLYH[
Nya ansökningar trillar
YLNLSI\UKL[PU:WYpUNLY]P
Z[YLJRL[PrY&

    
  

Hovvårdskontrakt

Hovslagare:  _________________
__________________,  nedan  be
  
nämnd  ”hovslagaren”
Välkommen  med  din  häst  till  __
  

___________________________

      

_________________  

För  att  jag  som  hovslagare  skal
l  kunna  gö
x
x
  

ra  ett  så  bra  arbete  som  möjligt
  vänligen  se  till  att:  
Hästen  är  ren  och  torr  när  den  
skall  skos/verkas  
Att  hästens  anamnes/sjukdoms
historia  finns  tillgänglig  

sŝĚĞǀĞŶƚƵĞůůĂƉƌŽďůĞŵĞ
ĨƚĞƌƐŬŽŶŝŶŐǀćŶůŝŐĞŶƚĂŬ
ŽŶƚĂŬƚŵĞĚŵŝŐ
ĨŽƌƚĂƐƚŵƂũůŝŐƚĨƂƌĊƚŐćƌĚ
͊
  

Vad har du och kunden egentligen för överenskommelse när
du åker ut till stallet och skor?
Vad kan kunden förvänta sig
och vad har du för förväntningar på kunden och stallet, din
arbetsmiljö?
Och vad gäller mellan kunden
och dig när hästen får en tappsko
efter några dagar?
Ett inte helt ovanligt problem
som kan uppstå är följande:
Kunden märker att hästen är
halt efter skoningen. Istället för
att kontakta dig som hovslagare
så kör kunden direkt in sin häst
till en klinik.
Du har inte fått någon chans
att se vad problemet är eller att

Vid  eventuella  tappskor  gäller  fö
ljande:  
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_
___________________________
___________________________
___________________________
_
___________________________
  
_  
Tänk  på  att  marginalerna  som  h
ovslagaren  har  att  arbeta  med  i  h
ästens  hovar  är  mycket  små.    
Trots  noggrann  kontroll,  kan  de
t  ändå  hända  att  hovslagaren  h
amnar  på  fel  sida  av  gränsen  oc
hästen  blir  öm  efter  skoning.  
h  
  
Hovslagaren  står  inte  för  kostna
der  som  uppkommit  i  och  med
  åtgärder  från  tredje  part  om:  
x åtgärden  kunnat  gen
omföras  av  hovslagaren  
x hästägaren  väntat  avs
evärd  tid  med  att  kontakta  hovs
lagaren  eller  om  eventuell  hält
inte  är  uppenbart  orsakad  av  sk
a/skada  
oning/verkning  genomförd  av  ho
    
vslagaren  
Hovslagaren  är  ansvarsförsäkra
d  genom  Svenska  Hovslagarefö
reningen.  
  
I  och  med  underskrift  av  detta  
dokument,  intygar  jag  som  häst
ägare  att  jag  har  tagit  del  av  
ovanstående  information  och  ac
cepterat  villkoren.  
  
  
  
Ort/datum:_________________
___________________________
__  
  
Underskrift:________________
___________________________
___  
  
Namnförtydligande___________
___________________________
___  
  

HOVVÅRDSKONTRAKT.

,[[H][HSSZLYPU[LHSSHWYVISLT
men är ett dokument att kunna
OpU]PZH[PSSVTR\UKLUZ[pSSLY
VYPTSPNHRYH]-\UKLYH]LY]HK
K\]PSSH[[KL[ZRHZ[rPQ\Z[KP[[
H][HS

eventuellt åtgärda det. Ändå
tycker en del hästägare att det är
du som ska betala fakturan från

kliniken, eftersom hältan ”är ditt
fel”.
Känns problemet igen?
Föreningens vice ordförande
Johanna Svensson har ihop med
styrelsen arbetat fram ett förslag
till kontrakt eller avtal att använda mellan hovslagare och kund.
Avtalet, eller Hovvårdskontraktet, är tänkt som en inspiration
och ett grundavtal mellan hovslagare och kund. Det går
naturligtvis att själv lägga till ytterligare punkter, till exempel
gällande arbetsmiljön, möjlighet
att tvätta händerna eller om man
vill att hästägaren ska vara med
vid skoningen.
Hovvårdskontraktet finns nedladdningsbart bakom inloggningen på hemsidan: Medlemssidor/Avtal & dokument.
Saknar du inloggning? Kontakta kansliet så får du hjälp.

+lQJPHGRFKÀUDPHGRVV
På med partyhatten, koppla
på festhumöret, ta med din
WHY[ULYVJOÄYHTLKVZZ

Pandemirestriktionerna är borta! Nu får vi lov!!!
Häng med till Tällberg i Dalarna och njut av några härliga dagar den 7–9 oktober. Det blir
både fest och allvar samt utflykter både i omgivningarna och
ner i gömmorna av nostalgi och
ögonblick vi minns.
För allvaret borgar företagscoach Mia Almroth, som tidigare jobbat på Mustad och som
föreläser om vikten av självledarskap.
Till festen är Bandet Raka Rör
bokat och vi vågar lova galna
upptåg och en rejäl svängom!
Festen är öppen för medlem-

mar och tidigare medlemmar
samt respektive. Men det är hög
tid att anmäla sig!
Anmäl dig till kansliet via
mejl:
kansliet@hovslagare
foreningen.se

Uppge namn, adress, mejladress och telefonnummer till
samtliga som anmälan avser.

Vad har du varit med om?
/HYK\UrNV[PU[YLZZHU[SpYVYPR[\WWYYHUKLYVSPN[
LSSLYKYrWSPN[ZVTK\]PSSKLSHTLKKPNH][PSSRVSSLNLY&
:RPJRH[PWZLSSLYUZRLTrSVTHY[PRLSPUULOrSS[PSS!
kansliet@hovslagareforeningen.se

Missat tidigare
medlemssidor?
0UNLUMHYH3VNNHPUWr
OLTZPKHUZrOP[[HYK\
TLKSLTZZPKVYUHMYrU
VJOMYHTr[KpY

