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Tema: Utrustning

Att skor ibland kan upplevas som en djungel kan de flesta av oss skriva under 

på. Travhästen har besökt Hådéns hovslageri på Solvalla för att ta reda på vad 

som används mest på marknaden just nu. 

Vilka skor 
används när?används när?används när?

Hådéns hovslageri på Solvallas stallbacke har funnits sedan i mitten av 1960-talet. 
Sortimentet består av cirka 600 produkter av ett femtiotal fabrikat men några nyhe-
ter i ordets rätta bemärkelse fi nns inte att tala om, menar Tommy Eigel som arbetar i 
butiken: 
– Det kommer inte så mycket nytt. Kanske någon sko vartannat år, men det som 
dyker upp är i allmänhet samma skor som redan fi nns fast i ett annat utförande. 

H ådéns hovslageri har en stadig kundkrets 
bland såväl trav- som galopp- och ridfol-
ket trots butikens relativt anonyma place-

ring intill ”stallbackskurvan” på Solvalla. Verksamhe-
ten startades av Erik Hådén och togs över av Fredrik 
Wehtje, som också driver firman Scandinavian Horse 
AB i Kopparberg, för cirka sju år sedan. Butiken på 
Solvalla kommer att upphöra till våren, närmare 
bestämt i maj. Se separat artikel. 

För ungefär tio år sedan slutade Hådéns utföra hov-
slagararbeten, numera handlar det om ren butiksför-
säljning av hästskor, brodd och söm. Därutöver säljs 
all tänkbar hovslagarutrustning såsom städ, tänger och 
förkläden. 

Tommy har arbetat på Hådéns i elva år. Han är i 

grunden hovslagare och har dessutom ett antal år 
som hästskötare på Menhammar Stuteri på meritlis-
tan. Tillsammans med sin familj äger han tre ridhästar 
så hovslagarkunskaperna kommer väl till pass. Någon 
enstaka gång kan det också bli lite traditionellt hovsla-
gararbete på arbetstid.

– Ibland ringer de från kliniken här på Solvalla och 
ber om hjälp. Då kan det handla om att de har en häst 
inne med en hovböld eller liknande, berättar han. 

Vinklarna viktigast
Att allt fler skor sina hästar själv är alldeles uppen-
bart, menar Tommy. 

– Bland travfolket ser vi det tydligt och det är också 
logiskt. Stortränarna har ju ofta egna hovslagare 
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sko (fram).
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Vilka skor 
används när?

anställda. För de som inte har den möjligheten blir det 
för kostsamt att anlita hovslagare hela tiden då häs-
tarna ska byta skor före och efter lopp. 

Han menar att vinklarna är det absolut viktigaste 
vid all verkning och skoning.

– Det handlar om hur hästen står och går. Ett av de 
vanligaste fel vi ser bland dem som skor själva hand-
lar just om vinklarna, eller att den som skott inte kla-
rat av att rikta skon efter hoven. Ibland skojas det om 
att ”en bra hov riktar sig själv” men då är man ute och 
cyklar…

Tommys arbete består till stor del av rådgivning 
kring skoning och lämpliga skor.

– Generellt är folk väldigt duktiga på att träna 
och köra sina hästar men kunskaperna kring sko-
ning är lite sämre. Ofta handlar det om nyhe-
tens behag när någon kommer in och vill ha en 
viss produkt som de sett att någon annan använ-
der. Då får vi diskutera oss fram till den bästa lös-
ningen för just den häst det gäller, menar han. 

”Gör något som är tokigt”
Att det ändå är viktigt att våga prova sig fram för att 
lära mer illustreras kanske bäst av ett telefonsamtal 
för länge sedan:

– Jag skulle sko en häst och ringde till dåvarande 

 ”Barfota-
skor”, superlätt 

aluminium sko. Till 
hästar med alltför dålig 
hovkvalitet – för lite 

horntillväxt att slita 
på - för att gå bar-

fota ”på riktigt” 
i lopp.

Tommy har arbetat på Hådéns i elva år och har full koll på det omfattande sortimentet.
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butiksägaren Erik Hådén för att be om ett råd. Hådén 
svarade mig: gör någonting som är tokigt så kanske det 
går bra, men se till att hästen inte blir lidande, berät-
tar Tommy med ett leende. 

Med flinka fingrar plockar Tommy fram ett antal 
skor och sulor för att i grova drag visa på vad som 
används mest och minst just nu. 

– Vi har tyvärr kommit till en punkt när marknaden 
”står och stampar” och jag tror nog att det kommer att 

se ut så ett tag. Vad som verkligen skulle behövas är en 
riktigt stötdämpande sko förutom PG-skor, menar han.

Tommys kollega, Hans Mattsson, håller ställning-
arna i kassan men snart börjar den långa kön kräva 
även Tommys uppmärksamhet. Det är fredag för-
middag, normalt sett en lugn tid i butiken, men för 
bara något dygn sedan anlände den första snön med 
besked. Gissningsvis står vinterskor och broddar högt 
i kurs denna dag.  

Övre raden från vänster: Kombisko (fram): ger hoven större bäryta, skapar 
bättre grepp i tån än patentskon. Patentsko (fram): samma funktion som 
kombisko men något sämre grepp i tån än kombiskon.  Päronsko (fram) alu-
minium: Ökar trycket på strålen, ökar blodcirkulationen i hoven och ger ett 
rappare framsteg. Päronsko (fram) järn. Nedre raden från vänster: Ringsko 
(fram): ger större bärighet i trakterna, påskyndar till viss del överrullning. 
Öppen tå (fram) aluminium: kortar av framsteget. Öppen tå (fram) järn. 
Äggsko (bak): minskar genomtrampet och påskyndar överrullning.

Övre raden från vänster: Guldsko (bak): hårdmetallkanten minskar slitaget. 
Guldsko (fram): slits ej lika mycket som järnsko. Mindre kant för mindre fäste. 
Guldsko (bak): med fast brodd och hårdmetallkant. Kant och brodd slits jämnt.  
Nedre raden från vänster: Guldsko (bak): med fast brodd för att slippa brodda. 
Även fram. Breddarsko (bak): breddar baksteget, ihopslagning förhindras.

Guldskor är i grund och botten vanliga järnskor försedda med en lödning som 
utgör själva ”guldet”. Detta gör skorna slitstarka men också betydligt dyrare än 
andra skor.

SPECIALSKOR GULDSKOR & BREDDARSKO

butiksägaren Erik Hådén för att be om ett råd. Hådén 

Slät järnsko 
(fram).

Halvrund alumi-
niumsko (fram). 
Underlättar över-
rullning. 

 Falsad järnsko 
(bak) för bättre 
grepp. Hans Mattsson stansar broddhål när det finns lite tid över.

Halvrund alumi-
niumsko (fram). 
Underlättar över-
rullning. 
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Stänger efter 
Elitloppet
Hådéns hovslageri på Solvalla kommer att stänga i maj då ägaren 
Fredrik Wehtje istället kommer att koncentrera sig på sin andra 
firma i Kopparberg.

 Solvalla blir därmed, åtminstone tills vidare, utan eget försälj-
ningsställe för skor och hovslagarutrustning.

Andra försäljningsställen för skor och –utrustning finns visser-
ligen inom ett inte alltför långt avstånd, men drabbade kommer 
de att bli som behöver hjälp med att slipa klingor eller svetsa 
specialskor.   

Övre raden från vänster: PG-sko: stötdämpande, fördelar trycket över så stor yta 
som möjligt. PG-sko med brodd: broddarna är ingjutna. PG-sko tävling: lättare 
typ av PG-sko.
Nedre raden från vänster: Plastsko: mycket lätt, ganska slitstark men går ej att 
rikta. Ringsko i plast. Racer (bak): slitstark, endast en fals. 

Sulor, som i första hand har en stötdämpande funktion, finns även i aluminium 
men det används sällan. 

Övre raden från vänster: Filt/plast: mycket vanlig, hård. Används runtom. 
Kilsula i polyrytan eller gummi. Vid låga trakter, används runtom. Finns i 
olika höjder. Filt/gummi: mjuk. Används runtom.
Nedre raden från vänster: Flappsula (vinter): här med tåsko. Ökar blodcirku-
lationen, lämnar trakterna fria. Bra för hästar som ofta trampar av sig skorna.  
Päronsula: sula i plast, används såsom på bilden tillsammans med päronsko. 

PG-SKOR, PLATSKOR OCH RACERSULOR

Det finns många skor på mark-
naden idag och de skiljer sig 
bland annat i tjocklek, bredd, 
fals eller inte fals samt sömhå-
lens placering. Rent allmänt 
ska en sko vara bred eftersom 
bärytan ska vara så stor som 
möjligt. Den ska också vara 
relativt tunn för att inte störa 
hovmekanismen för mycket.

Mycket av arbetet handlar om rådgivning och telefonen ringer flitigt. 

Järnsko (bak), 
vinter, med 
broddhål.

Greppsko 
aluminium 
(bak).

Järnsko (fram), 
vinter, med 
broddhål. 




