
Pd visit hos "Russtuawfiwafi»

fru Fauny Sjöberg

En kall och regnig sommar har Gotland bjudit sina
gästande turister, men sagoön är ändå en upplevelse
med sin egenartade natur, intressanta ruiner och min-
nen fr'ån gammal nordisk kultur. Även för djurvän-
nen har Gotland tjusande upplevelser.. öns fågetliv
är: enastående. Där finrrs utegångsfåret och vårt lands
ursprungligaste hästras, russet. överallt på ön möter
man fårflockar och 1'ussar men centrum för hästar.-
na är Lojsta, där alljämt en flock russar lever halv-
vild i skogarna. Sedan några årtionden får hästarna
vintertid ordentlig höutfodring och aveln är under
kontro11.

Man skall inte tala om hästkarlar på Lojsta, häst-
entusiasten framför alla andra är en kvinna, fru Fan-
ny Sjöberg, välkänd av alla hästvänner i landet. Flu
Sjöbelg har ägnat hela sitt liv åt mssen och hennes
intresse präglas alltjämt av glöd och entusiasm.

När: man någollunda vant sig vid den gotländska
dialekten och kan följa med i samtalet blir en prat-
stund med flu Sjöberg en festlig upplevelse. Den häst-
kunniga vithåriga damen med de skulpturala dragen
har temperament och berättalförmåga. Det val intres-
sant att höra att fr.u Sjöbelgs molfar 1ät sina hästar
sköta sig sjäiva året lunt och en unghäst infångades
endast, när det behövdes en ny dragare på gården.
På den tiden fanns inga stora hästar på Gotland. Den
lilla hästrasen var god nog för många sysslor på går-
den och de tyngsta lassen drogs av stutar.

Fru Sjöberg har en egen stam och i en inhägnad
vid gården går: svarte hingsten Pojken med sex ston
och föI. Dessa hästar med undantag av hingsten har
aldlig stått under tak men är helt tama och mycket
folkvänliga. När fr.u Sjöberg öppnar grinden till häst-
hagen kommer den lille stilige hingsten i galopp för
att hä1sa. Han räcker fram sin högra hov till häls-
ning och vi1l bli ordentligt omklappad av sin älskade
matmor'.

Eftel hagens herre kommer i lugnare takt de mil-
da stona och r.ussmamma är. fullt upptagen av att
besvala a1la r-ärskapsbetygelser. Där är. gråskimmeln
Lillyboj. den bluna Allimaj, Laila, Tarpana.

Fölstoet LILLYBOJ e. Kume u. Lilty belönades bl. u. med
guldrnechlj ticl. r.tstiilltrittgen i Visby i augusti.

Hi,ngsten POJKEN e. Kli.pp u. Mgra 377 höIsar aIItLd m,Acket
d,rti,gt, på, »Rusgmnmma>>, så snart hon krymmer titl hagen.

Tarpana har sin egen hristoia. För några år sedan
vandrade några män från Visby genom skogarna i
Lojsta. Av en tiltfällighet såg de, att något rörde
sig vid sidan av stigen och vid närmare efterforsk-
ning upptäcktes ett litet övergivet stoföl, knappt en
vecka gammalt. Fölet hade fastnat med en hov och
kunde inte komma vidare och modern hade tydligen
övergett sin telning. Man gjorde allt för att återfinna
modern men förgäves och fru Sjöberg tog hand om
fölet, sorn sköttes ornsorgsfullt och utvecklades tiII
en riktig kelgris, fuIl av upp'tåg och odygd. Tarpana,
som blev fölets namn, gick fritt på gården och gjorde
ibland en avstickare till grannen för att inspektera
dennes trädgård. Grannen var inte glad åt besöket
och brukade jaga bort henne. När vid ett tillfäIle
grannen gjorde ett besök hos familjen.sjöberg, möt-
tes han av en ilsken Tarlrana, sorn gick till anfatl
och motade ut honom. Russmamma säger, att hennes
hästar är stolta personligheter, som blir mycket såra-
de om man nonchalerar dem.

Det stora intresse för russet, som nu råder inte ba-
ra på svenska fastlandet utan även långt bodom At-
lanten är en glädje för fru Sjöberg, men denna russeLs
beskyddarinna anser ändå att Gotland är rätta hem-
visten för russuppfödningen. På Gotiand har rasen
funnits sedan urminnes tider och utvecklats till en
typ lämpad för öns speciella klimat och natur.

Torsten Föllinger.

Fru Fanny Sjöberg i hagen mecl LILLYBOJ och drcnnas
dotter LAILA e. Klipprnan.

ffi

9


