
I de flesta kulturer har hästen fått symbolisera frihet. Trots det är hästen det djur som 

kanske mest av alla fråntagits sin frihet. Under århundraden har den använts av 

människan som transportmedel, dragdjur och som redskap i krig; den har varit högt 

värderad och inte värd något alls. Dess kropp har alltid omslutits av remmar och 

utsatts för järn, dess vilja har kuvats och kontrollerats med hjälp av smärta eller hot 

om smärta. Trots att vi idag inte längre behöver hästen för arbete, transport och krig, 

har vi fortsatt att använda den men nu för nöje och sport. Vi har också fortsatt i den 

gamla traditionens spår att kuva och kontrollera den med hjälp av olika typer av mer 

eller mindre smärtsam utrustning. Kunskapen att hästens kropp inte är skapt för att 

bära något på ryggen eller dra något efter sig, har funnits länge. Nyare forskning 

bekräftar och förfinar denna kunskap. Ändå fortsätter vi som om vi inte vet vad vi ska 

göra med detta djur om vi inte får rida eller köra det. Som om hästen inte har något 

existensberättigande om den inte kan användas till något – om den inte ”fungerar” 

som hopphäst, dressyrhäst, travhäst, kapplöpningshäst, westernhäst, distanshäst 

eller promenadhäst.  

Men kanske finns det en liten glimt av hopp om en annan syn på hästen. Det var 

detta vi var intresserade av att få veta mer om då vi hittade Nevzorov Haute Ecole på 

internet, och anmälde oss till en workshop, den första i Sverige. Workshopen hölls i 

Skåne under tre dagar i början av oktober 2011, med Lovisa Nilsson, NHE-

representant i Sverige, och Karina Bjerremann, NHE-representant i Danmark som 

kursvärdar.  

Grundtanken inom NHE är att hästen lär sig olika saker genom lek och frivillig träning 

istället för att bara reagera på olika fysiska stimulus, som till exempel bett, sporrar, 

spö eller negativ förstärkning (som är vanligt inom Natural Horsemanship). Hästen 

tillåts att välja om den vill vara med dig eller inte. Alexander Nevzorov, som grundat 

Nevzorov Haute Ecole, har själv gått den långa vägen vad det gäller hästar och 

startade, liksom många andra, med att rida med skarpa bett och sporrar. Han 

övergick sedan till att rida och träna dressyr i ”den högre skolan”, men utan bett och 

träns och sporrar. Sedan 2008 har han tagit fasta på den kunskap otalig forskning 

visar, nämligen att hästar varken är skapta för att ridas eller köras, och slutat rida. 

Han tränar nu hästar endast från marken, i full frihet och utan någon utrustning – 

förutom en så kallad ”cordeo”, vilket är en rem som ligger runt hästens nacke och ner 

på bringan. 

NHE handlar inte om ledarskap eller dominans utan om något subtilare – om 

medvetenhet och självdisciplin – och för hästens del om frihet. Det är ingen ABC-

metod, utan visar bara vad som är möjligt. Svaren finns inom dig själv och den häst 

du arbetar med. 

Lydia Nevzorova, Alexander Nevzorovs fru, sa i en intervju följande: “After all, we 
hope that in 100 years horses will only be seen in wildlife sanctuaries, like zebras.” 

Om detta utopiska uttalande någon gång blir sanning, kanske de som kommer efter 
oss får uppleva vad Lord Byron beskriver här: 



With flowing tail, and flying mane,  

Wide nostrils never stretched by pain,  

Mouths bloodless to the bit or rein,  

And feet that iron never shod,  

And flanks unscarred by spur or rod,  

A thousand horse, the wild, the free,  

Like waves that follow o'er the sea,  

Came thickly thundering on…  

 

 


