
 
 

 

Foto: Emine Lundsten 

 

 

 

 

Philip 
Johansson 

 
 
Hästskötare Menhammar 
 

 

 

Philip Johansson började sin anställning på Menhammar Stuteri i september 2019. Philip hade i det 
läget jobbat som installatör av videokonferensanläggningar för Rättsväsendet och det innebar 
mycket resor. Han kände att han ville ha mindre restimmar och på Menhammar har Philip hittat ett 
arbete som han finner för honom passande och stimulerande. 

Philip är mer eller mindre född in i travet och det var hans far Per som gav Philip tipset att söka jobb 
på Menhammar. Per jobbade tidigare i unghäststallet på Yttersta och var därmed väl familjär med 
arbetsplatsen. Själv hade Philip i yngre ålder inte känt suget att jobba med hästar och som ung var 
fotbollsspelande han stora intresse. 

Han uppskattar mycket att få jobba med de unga hästarna som det blir en hel del och Philip upplever 
det vara mycket intressant att följa deras utveckling. Han fascineras över hur olika hästarna kan vara, 
så olika och så personliga. 

Philip säger sig värdesätta den ordning och reda som han upplever råda på Menhammar. En god 
struktur på arbetsplanering samt att han ges chansen att umgås med hästarna på ett lugnt och 
harmoniskt sätt. 

På fritiden umgås Philip gärna med sin familj och släktingar. Det innebär resor på ledigheten till Skara 
och Mariefred. Han tränar också en del själv men Philip passar på att kommentera den delen av hans 
fritid är lite från och till. 
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Philip och hans far leasar idag en tvåårige hingst vid namn Excellent Cleaning och det är honom Ni ser 
på bilden med intervjuoffret. Unghingsten är efter Panne de Moteur, undan Superior Dust och han 
tränas av Anders Svanstedt. 

En av Philips största supportar är hans morfar Göte Lindquist. Här talar vi om en herre med genuint, 
mångårigt travintresse. Göte hade en gång i tiden en restaurang tillsammans med en kompanjon i 
Karlstad vid namnet Två Hästar. Det var så att kompanjonerna ägde en varsin häst, Göte hade en häst 
vid namn Löjtnantshjärta medan hans affärsväns häst hette Lyon. Den senast nämnda hästen tjänade 
under 60- och 70- talet drygt 1,2 miljon kronor. Lyon var Sveriges bästa häst under en längre period 
medan Götes häst fick ihop 825 kronor. 

 


