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Öppet brev till Tidningen Ridsport med anledning av rapporteringen av hästen 
Fohlenhof’s Rock’n Rose:s död 

I april dog hästen Fohlenhof’s Rock’n Rose under ett ärevarv vid en dressyrtävling i Tyskland. 
Hästsportsajten Eurodressage var först med att rapportera om händelsen, vilket Tidningen Ridsport 
refererar till i sin notis om händelsen. Det problematiska är att både Eurodressage och Tidningen 
Ridsport låter uppfattningen att hästen dog av ett brustet kärl förklara olyckan. Detta trots att ingen 
obduktion hade genomförts då nyheten spreds. Detta är mycket olyckligt och Hästvälfärdsgruppen 
önskar bemöta detta. 

Vid akuta dödsfall under tävling är det vanligt att man i media anger kärlruptur som en sannolik 
dödsorsak utan att obduktion har gjorts. Man planterar uppfattningen om att hästen dött av i det 
närmaste naturliga orsaker som inte kunnat förebyggas. Vi har därför även i detta fall en situation där 
större delen av hästvärlden tror sig veta att Fohlenhof’s Rock’n Rose dött av ett brustet kärl. Detta trots 
att ingen obduktion ännu offentliggjorts. Det har vetenskapligt undersökts varför hästarna dör under 
fysisk ansträngning på tävling varav brustna kärl står för en mycket liten del. Blödningar i lungorna och 
dolda infektioner orsakar betydligt oftare denna typ av cirkulationssvikt. Det är anmärkningsvärt och 
felaktigt av Eurodressage att gå ut och påstå att den troligaste anledningen till att hästen dog var ett 
brustet kärl, och Tidningen Ridsport bör inte bidra till att sprida den missuppfattningen vidare. Även 
om obduktionen senare skulle visa att antagandet om dödsorsaken varit korrekt så är det direkt 
olämpligt att man yttrar sig om dödsorsaken utan att känna till den, och ännu olämpligare att man 
väljer att spekulera i en dödsorsak som inte är den mest sannolika.  

Hästvälfärdsgruppen påstår inte att arrangören, veterinären eller ryttaren kunde förutse olycksfallet. Vi 
ställer oss dock starkt kritiska till retoriken från hästsportmedia. Ridsporten bär ett kollektivt ansvar för 
att hästar utsätts för risker på tävling. Arrangörer och aktiva måste sluta att svära sig fria från detta ansvar 
genom att lättvindigt uttala sig om dödsorsaken vid akuta dödsfall, och media har här en viktig roll att 
spela när det gäller att ge en rättvisande bild av vad hästar vanligen dör av i sådana här fall.   

 

Notera att detta är ett öppet brev som kommer att publiceras på vår hemsida, tillsammans med ert 
svar.  

 

Gunnel Söderback  
Hästvälfärdsgruppen  
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