Simlirs historia
Berättelsen om vår lilla hingst som föddes på pingstdagen den 8 juni 2003.
Simlir 0-5 veckor
Sommaren 2002 betäcktes våra två ston Mynta från Bergshill och Skikkja frá
Árbakka med hingsten Sindri frá Högnastödum. Allt fungerade bra, stona blev
dräktiga och den långa väntan på föl tog vid.
Ungefär en månad innan beräknad fölning började jag kontrollera stonas juver
regelbundet. På kvällen pingstafton den 7 juni fick jag en känsla av att något var på
gång, men egentligen var det inga mer påtagliga tecken på förestående fölning.

Skikkja och Simlir Foto: Gunnar Britse, Västergarn

Jag vaknade kl 6 och gick ut. Hästarna var längst ner vid Paviken. När jag kom fram
till Skikkja, som i vanliga fall var en nyfiken och social häst, märktes det att hon var
lite avvisande. Jag böjde mig ner och såg att det hade bildats vaxproppar på spenarna.
Jag gick hem hämtade mobilen och en kulspetspenna (för att kunna skriva upp
telefonnummer till jourhavande om jag skulle behöva ringa). Det har jag aldrig
tidigare gjort, på något sätt visste jag att jag skulle få användning för pennan.
Klockan 7 gick vattnet, men trots kraftiga värkar hände inget. Jag ringde vår veterinär
och på hennes telefonsvarare fick jag numret till jourhavande veterinär. Han kom
snabbt och konstaterade det jag hade befarat dvs. att fölet låg helt fel. Båda frambenen
och huvudet var slagna bakåt.
Vi var sammanlagt fyra personer som hjälptes åt för att fölet skulle kunna vändas rätt.
Efter 2,5 timmar kom fölet ut. Normalt sett föds föl inom en halvtimme efter det att
vattnet har gått, så vi var övertygade om att det skulle komma fram ett dött föl. Till
allas förvåning så levde fölet. Veterinären lyfte fram honom så att Skikkja kunde nosa
på honom. Ett tyst men djupt gnäggande hördes från Skikkja och fölet. Efter allt
kämpande kändes detta som något helt otroligt fantastiskt!
Men vi visste inte vad vi hade framför oss!!!
Fölet kunde resa sig ganska snabbt och även Skikkja reste sig. Fölet var extremt stort
och långbent. Han hade inte så lätt att hålla reda på sina jättelånga ben, dessutom
kotade han över lite på höger framben. Fölet hade bra sugreflexer men han blev
väldigt vinglig när han skulle böja sig ner och in under mamma. Vi fick hjälpa honom
genom att stå bakom honom och se till att han kunde hålla balansen. Han lyckades få i
sig den viktiga råmjölken, som tur var.
På kvällen fick vi ta hem jourhavande igen då efterbörden inte hade gått. Skikkja
verkade ha ont och hennes mjölkproduktion och/eller nedsläppning av mjölken
fungerade inte så bra. Vi skulle försöka att mjölka henne. Att mjölka hästar är inte
något som man som hästägare får så mycket träning på, men Ove fick rätt bra snits på
det. Vi fick även mjölk från Sindarve Fjordhäststuteri. De fem första dygnen sov vi ca
2 timmar/dygn! Under de följande veckorna hade vi många veterinärbesök. Skikkja
behandlades med olika läkemedel bl. a. antibiotika, smärtstillande,
livmoderssammandragande medel mm. Skikkjas livmoder hade fått svåra skador. Vi
tog tempen på både mor och son både på morgonen och kvällen. Även Simlir
behandlades med antibiotika och hans framben stretchades många gånger per dag. Ja
nu hade han fått ett namn som vi tyckte passade. Simlir betyder kämpe på isländska.
Under de fem första veckorna var det ett intensivt vårdande av Simlir och hans
mamma. Skikkjas infektion gav inte med sig, trots alla olika vårdinsatser. På
måndagen den 14 juli hade vi besök av veterinären. Odling togs och ny antibiotika
behandling påbörjades. Vi var som vanligt ute hos hästarna på kvällen och ytterligare
en gång vid 24-tiden. Jag vaknade klockan 4 på natten och såg att Skikkja gick med
bestämda steg mot Kolas hage. Hon såg pigg och beslutsam ut.
På morgonen den 16 juli ca kl. 05.30 dog Skikkja. Hon dog alldeles i närheten av
Kolas hage. Kola har hela tiden varit Skikkjas “fostermor”. När Skikkja kom till oss
som 1-åring adopterade Kola den lilla magra Skikkja, Kola tog hand om henne som
om hon var hennes eget föl.
Skikkja begravdes på en mycket vacker plats. Vi kommer aldrig att glömma vår stolta
vän med den fantastiska utstrålningen!

Skikkja och Simlir: Foto Gunnar Britse
Simlir 5 veckor - 4 månader
På morgonen när Skikkja hade dött såg Simlir mycket förvirrad och olycklig ut. Han
gnäggade på ett hjärtskärande sätt.
Hästarna i hagen gjorde något märkligt. Birka, Odinn, Skuld, Garpur och Támyrja
gick motsols i en cirkel runt Skikkjas döda kropp. De gick sakta och värdigt runt
Skikkja och och luktade på henne på olika ställen. Fölen var inte riktigt lika
vördnadsfulla, de försökte snutta lite på henne men jag föste undan dem lite försiktigt.
Sist av alla kom Hrísla och Mynta. Mynta har varit Skikkjas bästa vän sedan de kom
till oss som 1 åringar. Hrísla har känt Skikkja i hela sitt 2 åriga liv. Något märkligt
hände. Hrísla böjde sig ner och började slicka Skikkja intensivt på halsen och huvudet
sedan gick hon vidare efter de andra. Sist av alla kom Skikkjas bästis Mynta. Hon
gjorde precis som Hrísla, men hon slickade Skikkja betydligt längre och mycket
varsamt. Kan hästar sörja en bästis?
Vi hade under mer än fem veckor kastats mellan hopp och förtvivlan och mitt i sorgen
över Skikkja gällde det att handla snabbt. Vi hade en fölunge som måste få mat och
tröst. Hur tröstar man en moderlös deprimerad fölunge? Vi var ganska slut efter de
första fem veckorna men de följande veckorna blev om möjligt ännu värre.
Vi visste att det finns en mjölkersättning för hästar som heter Kraft Milk. På
morgonen åkte Helen till Granngården och köpte en hink med mjölkersättning. Det

första problemet blev att övertyga Simlir om att han skulle dricka mjölk ur hinken.
Det blev inte lätt. Vi doppade fingrarna i mjölken, men till slut tryckte jag ner mulen i
mjölken och han började dricka. Mjölkersättningen skulle ges var 3:e timme dygnet
runt! Hur matar man ett föl på lämpligaste sätt när han går i en stor hage tillsammans
med ytterligare tre föl och fem ston? Vi tänkte genast att det var viktigt att han inte
blev för präglad på oss människor. Vi gjorde så att vi tog med oss hinken med mjölk
och lite uppblött kraftfoder ut i hagen. Simlir lärde sig snabbt vad som var på gång när
vi kom med den vita hinken. I början var de andra hästarna väldigt nyfikna så vi blev
tvungna att jaga i väg dem när de var för närgångna. Med tiden blev de helt
ointresserade, de insåg att det bara var Simlir som fick mat.
Vi fick hjälp med att leta efter en amma, men vi fick inte tag i någon. Vi blev otroligt
låsta av alla mattider, men det fungerade bra att ha honom i vår lilla flock. De andra
fölen tog hand om honom på ett mycket bra sätt. Tvååriga Hrísla jagade honom lite i
början, men hon slutade ganska fort med det. Med tiden tog även stona hand om
honom, men han fick inte snutta på någon av dem. Till vår förvåning upptäckte vi att
han snuttade på Hrísla, men från en tvååring fick han ingen mjölk. Han sov ofta
bredvid något annat föl då stod någon av mammorna och vaktade de sovande fölen.
Det har inte varit lätt att föda upp honom, det har hela tiden funnits en oro över att han
skulle drabbas av infektioner mm. Han fick en förkylning med hosta och behandlade
för det. Immunförsvaret var nog inte helt bra efter all den stress han hade utsatts för.
Vi gav honom mjölkersättning och kraftfoder som blöttes upp i mjölkersättningen.
Mjölkersättningen trappades ner väldigt långsamt och kraftfodergivan ökades. Han
fick mjölkersättning till han var ca ett halvt år gammal.
Simlir har skött sig exemplariskt. Vi har hela tiden varit medvetna om att det inte är
bra om han blir för präglad på oss. Simlir har hela tiden varit en klok liten häst. Han
förstod att flocken var hans familj. När mjölken i hinken tog slut så “vände han på
klacken” och gick tillbaka till sin flock.
Kan föl vara deprimerade?
Självklart!!! Vi har levt så intensivt med “vår” flock och sett Simlirs beteende,
utstrålning och hela kroppsspråk både när han hade sin mamma och när han blev
ensam. Han fick en helt annan hållning när han blev ensam. Simlir slutade att leka när
mamma dog, men efter ungefär en månad började han busa lite igen. Han lekte mer
försiktigt och han lekte helst med stofölet Támyrja. Simlir busade lite även med de
andra hingstfölen, men det var mer på hans villkor. Blev det för tuffa tag gick han till
Támyrja, Mynta eller Hrisla.

Ove och Simlir
“Simlirs Mjölkbar”
Simlir fick en egen liten hörna i hagen. I augusti byggde vi en sk Creepfeeding till
Simlir. Det är en liten hage (cirka 10 x 10 m) med en öppning som är såpass liten så
att bara föl kan gå in och ut. Vi fick träna Simlir i början så att han skulle våga gå in
och ut genom den trånga passagen. Simlir hade ett litet vindskydd och fri tillgång på
hö. Vi hade även en transportkrubba där vi kunde servera hans kraftfoder och
mjölkersättning. Vår veterinär Stina Nilsson tyckte att vi skulle kalla Simlirs
Creepfeeding för “Simlirs Mjölkbar”.

Ingången till Simlirs Creepfeeding

Vid 5 månaders ålder var han något mindre än Odinn och lite större än lilla
halvsystern Támyrja han hade helt normalt hull precis som de andra fölen. Han såg ut
som ett helt normalt utvecklat föl. Vi fick mycket beröm, både från hovslagare och
veterinärer, över att han hade utvecklats så bra.
När Simlir och Odinn var ett år fick de åka till en stor hingstflock. Vi ville att de
skulle få en fortsatt bra flockuppfostran.

Skikkja och Simlir lite gos. (Foto Gunnar Britse, Västergarn)
Vad har vi lärt oss av detta? Vi har lärt oss och sett mycket som ytterst få hästägare
får vara med om. Vi har varit iakttagare vid sidan av flocken. Vi har upplevt massor
av saker som man inte kan läsa sig till i en bok. Sorgen efter Skikkja känns
fortfarande tung att bära. Hon var en häst med ett helt otroligt psyke och med en
fantastisk utstrålning! Henne glömmer vi aldrig!

Jag har lagt till lite som fanns på vår gamla hemsida bl a om Svaði frá Árbakka
Simlirs morfar.

Jag hittade en hemsida med islandshästar i Amerika, det var ägarna till vår
Skikkjas pappa dvs Simlirs morfar. Där kunde man bl a läsa att Skikkjas pappa
Svaði frá Árbakka hade dött. Svaði har inte många bedömda avkommor men han
har bl a en son Gellir fra Árbakka som har en mycket bra bedömning med nio
stycken nior! Svaðis ägare skrev att hon beklagade att vår Svaðidotter Skikkja var
död. Hon skickade även ett fin dikt, se nästa sida. Författaren är okänd.

Don't cry for the horses that life has set freeA million white horses forever to be.Don't cry for the horses now in God's handAs they dance and they prance in a heavenly band.They were ours as a gift, but never to keepAs they close their eyes forever to sleep.Their spirits unbound. On silver wings they flyA million white horses against the blue sky.Look up into heaven, you'll see them above-The horses we lost, the horses we loved.Manes and tails flowing they gallop through time.They were never yours-they were never mine.Don't cry for the horses. They'll be back someday.When our Time is gone, they will show us the way.Do you hear that soft nicker? Close to your ear?Don't cry for the horses. Love the ones that are here.Author
Unknown
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