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Beslagsmed på Island.
Line Gry Nielsen, 20 år.
Jeg har været tre uger på Island og arbejdet som
beslagsmed for Sigurður. Det har været super fedt for
ikke nok med, at jeg har lært en masse om hestens
anatomi og om beslagsmedefaget, så har jeg også lært en
masse om den Islandske kultur og leve måde.

Jeg boede hos familien under hele opholdet og begyndte
langsomt at kunne forstå mere og mere af det islandske
sprog, som minder ualmindeligt meget om en blanding
mellem dansk, tysk og svensk, hvilket især var brugbart
overfor familiens 6-årige datter Svava, ellers blev der snakket engelsk med nogle få islandske ord
blandet ind.

De første to uger arbejdede jeg sammen med Sigurður, hvor han lærte mig både om hestens anatomi
i hoven samt teknikken når man færdiggør hoven efter selve skoningen, f.eks. hvordan man bedst
får sømmene til at ligge pænt ned over hoven, hvordan man bedst holder fast i hoven, når man har
en usamarbejdsvillig hest og hvordan man kan efterbehandle hoven med olier eller lak. Jeg fik også
meget viden om hov-sygdomme og behandlingsmetoder, som sygebeslag og polstring.
Den tredje uge havde vi Sigurður’s søn med, Þórólfur. Sammen med ham lærte jeg at beskære selve
hoven, hvilket var en udfordring i form af mangel på viden, for hvor langt og hvor meget må man
skære i hoven? Dette var jeg hele tiden meget opmærksom på, da jeg selvfølgelig ikke ønskede at
gøre hesten halt. Oftest skar Sigurður efter og skar langt mere af end hvad jeg havde gjort. Dette
gjorde at jeg til tider følte at jeg ikke tog ordentligt fat, men samtidig gjorde det mig tryggere ved at
beskære hoven, da jeg langsomt lærte hvor dybt man kan skære ved at se hvor meget Sigurður tog
af.

Vores arbejdsrutiner var meget forskellige fra dag til dag, nogle dage havde vi kun to islandske
heste og andre dage helt op til elve heste. Hver dag var forskellig, da man altid havde nye heste og

kom til nye gårde og stalde, og selv hovene begyndte man at kunne se forskel på. Jeg lagde mere
mærke til hestens gang og dens hoves udformning, og jeg kan også se om en hest hæl er for høj
eller om vinklen er rigtig. Vi havde oftest to heste i gang af gangen, jeg trak skoene tag og Sigurður
beskar og skoede, derefter færdiggjorte jeg hoven. Hver dag startede vi ved en 9-10 tiden og oftest
var der en halv times kørsel. Til gengæld var det ofte kutyme, at vi spiste til frokost hos dem vi
skoede for, oftest fik vi varm mad, f.eks. ossobuco eller lammesteg som frokost måltid, Dagene
sluttede sommetider først ved en sekstiden og andre dage allerede ved en 2-tiden.

Det bedste af det hele er at jeg har fået en praktikplads på Island som beslagsmed, og jeg kommer til
at arbejde under Sigurður som vil stå for min uddannelse i de næste 3½ år. Det vil sige at jeg
kommer til at bo på Island i Reykjavik sammen med min kæreste. Jeg håber på at jeg kommer til at
lære det Islandske sprog og kulturen bedre at kende.

Hvis jeg fik muligheden for at komme af sted igen til Island eller et andet land, ville jeg helt
bestemt tage chancen engang til og jeg kan kun anbefale folk til at tage af sted, da det ikke kun er en
oplevelse for dig selv, men også en mulighed for at få en praktikplads i både Danmark og i
udlandet.

