Hovslager
Storfornøyd
hest: Hesten
Tiara nyter
massasje av
Eva Mandelid.

Eva Mandelid fra Vestby
er utdannet hovslager
og barfottrimmer. Nå tar
hun interessen videre og
er i ferd med å utdanne
seg til hestemassør.
Inger Eide Nordseth

Vi møter Eva Mandelid på
Lygtås gård. Her driver hun
Lygtås Utegang. Hele familien
er opptatt av hest, men Eva
har nok en spesiell interesse.
Barna Arion (4) og Serina (6)
blir tatt med på alt av hennes
hesteaktiviteter, og Serina var
for første gang på rideleir i
løpet av sommeren. Arion har
derimot fått seg en firhjuling,
som foretrekkes fremfor hest
for hans del, forteller Eva med
en hjertelig latter.
Fysisk krevende
Hele interessen for hestehøver
startet for alvor for 5 år siden,
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med allsidig bakgrunn

da hun fikk en hest som var for
syk til at hovslageren kunne
hjelpe. Eva fikk den frisk, og
syntes derfor det var gøy å få
så godt resultat. – Jeg har sett så
mange dårlige hestebein, derfor
er det fint å jobbe med å få til
pene hover, forteller Eva.
Hun startet på Norsk Hovslagersenter i Fredrikstad, der
lærte hun alt om å sko hest.
Hun har holdt på i to år, og
markedet i området er bra. Hun
har kunder i Vestby, Ski, Ås,
Enebakk og Østfold.
Å være hovslager er et tøft
yrke rent fysisk. Du skal være
sterk, og det går utover både
rygg, skuldre og hender. – For
min del har det gått utover
skuldrene forteller Eva. Hun går

til behandling for skuldrene, og
gjennomfører egentrening for
å holde formen. – Jeg tenker å
fortsette, siden det er så gøy, men
legger det opp etter mitt nivå, slik
at jeg holder ut lenger, sier Eva.
To retninger
Det er to retninger innen hovrøkting, forklarer Eva. – Det
er hovslager og barfottrimmer.
Eva er en av de få som har
spesialisert seg på begge deler.
Utdanningen har hun tatt hos
Dan Guerra i Drammen. Han
driver The School of Barehoof
Stategy of Norway.
– Barfottimmer? dette må
du forklare nærmere?
Som hovslager filer /trimmer du ned hele hoven og setter

på jernsko. Denne kan sitte på
i 6-8 uker, forklarer Eva. En
barfottrimmer trimmer hoven
til riktig fasong, men det tas
ikke på noe sko.
Hun er i utgangspunktet
mest interessert i barfottrimming og startet karrieren med
dette, men etter at hun tok hovslagerutdanning har hun også
fått sansen for denne retningen.
– Det å være utdannet
innenfor begge retninger, er
litt kontroversielt forklarer
Eva. – Men nå kommer det
flere og flere hovslagere som
kan begge deler. Grunnen til
at det er noe omdiskutert er at
enkelte hovslagere mener at
barfottrimming ikke er til det
beste for hesten.

Askepott til
Nordbyteatret i høst
”Tre nøtter til Askepott” er høstens oppstening i
Nordbyteatret. – Meld deg allerede nå, oppfordrer Ella
Walle og Marit Aschehoug. – Vi har bare plass til 30 barn
og prinsippet om først til mølla, gjelder her.
Du må være over ni år eller fylle ni år i løpet av høsten for
å være med.
Tirsdag 24. august kl. 18.00 på Liahøi i Nordby er første
øvelse. – Vi vil vise dvd-opptak fra 2006 da vi satte opp
Askepott forrige gang, forteller Ella Walle.
Den enkleste måten å melde seg på, er å gå inn på teatrets
nettside: www.nordbyteatret.no og fylle ut skjemaet som
ligger der.
Det er øvelse hver tirsdag fra 18 til 20 på Liahøi. De
viktigste datoene er: Lørdag 20. november generalprøve.
Søndag 21. november premiére kl. 16.00. Mandag 22.
november og tirsdag 23. november forestilling kl. 18.00.
– Vi var blakke for noen uker siden, men nå har Ås kommune
gitt oss 12.000 kr i støtte og Frifond har slått til med 30.000
kroner, jubler Marit Aschehoug som leder teatret.

Hovslager i arbeid: Eva Mandelid må være nøyaktig.

– Begge deler fungerer
forklarer Eva. – Hva som er
den beste metoden kommer
an på oppstalling, trening, fôr
og hva eieren har interesse for,
sier Eva.
Millimeteryrke
En hovslager jobber med
millimetrene på sin side. Alt
går på øyemål. – Det er fort
gjort å gjøre feil, selv de som
er ferdig med fagbrevet gjør
feil, forteller Eva. – Jeg har
selvsagt tabbet med ut noen
ganger, men alt i alt så gjør
jeg gode jobber, og kundene
er veldig fornøyd sier Eva.
Hovslageren har ikke bare
spesialisert seg på ulike hovslagteknikker, men nå er hun
i ferd med å utdanne seg til
hestemassør. Utdanningen
tar hun ved Nordisk Hestemassasje skole. Her må det
pugges latin og Eva viser oss

store tegninger av hest, der
muskulaturen sirlig er angitt
med latinske navn.
– Hvorfor bruker du tid på
dette?
– Siden jeg er Hovslager,
så er det viktig å se hesten
som helhet. – Det hender jeg
kommer til hester med stive
skuldre og bekken, og selv
etter at jeg har skodd, så kan
det være at hesten ikke er helt i
form. – Det er viktig å se hele
hesten når jeg er ute og jobber,
sier Eva.
Når hun er ferdig utdannet hestemassør til våren
vil hun sannsynligvis være
den eneste som kombinerer
hovslaging med hestemassasje. Eva har foreløpig ikke
hørt om noen andre som har
denne kombinasjonen av utdanning. Hestene i området
går nok en behagelig tid i
møte.

Askepottforestillingen i 2006 (bildet) ble en stor suksess
og etter avstemning blant medlemmene, ble det bestemt at
Nordbyteatret skal sette opp Askepott en gang til.
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