
Når Island trækker
Allerede på dyrepasseruddannelsens grundforløb var jeg 
i 4 ugers praktik i Island. Det var hos en lille familie på 
deres gård omringet af Islands overvældende vulkaner 
og gletsjere. Efter den oplevelse var jeg næsten solgt. 
Jeg var egentlig klar på mere, men en beslutning om at 
flytte et halvt år til Island var nu alligevel lidt stor. Dog 
ikke større end, at beslutningen blev truffet, da en af 
skolens vejledere sagde: “Hvis du ikke kan gøre det nu  
 – hvornår kan du så?” 

En travl periode på gården
Jeg startede mit praktikforløb i starten af april og havde 
en masse spændende at se frem til hen over sommeren. 
Både faglige og personlige udfordringer og en hel hånd-
fuld fantastiske og lærerige oplevelser. 
Det var en af de travleste perioder på gården. I løbet 
af 2-3 uger fik vi et hold nye kalve og dermed også nye 
malkekøer. I tide og utide gik jeg patrulje for at holde 
øje med de drægtige køer i stalden, eller som de ville 
sige deroppe – i fjós. Jeg fyldte sutteflasker til de små 
nyfødte kalve, malkede de voksne køer fra morgen til 
aften og lærte derved hurtigt de daglige rutiner. 
Inden længe fortsatte mine baby-patruljer til laden, 
hvor fårene stod, og til den store hestefold. 

Forårsfornemmelserne var store, og det var også ganske 
fantastisk at se Island smide vinterpelsen og vise 
uendelige grønne marker, der indbød til en tur i tölt og 
galop på nogle af de søde heste. 

Fodbold på hesteryg og små uldtotter
En af mine første oplevelser til hest fik jeg få dage efter, 
at jeg var ankommet til gården. Midt i aftenmalkningen 
fik min chef et opkald om en konkurrence i fodbold på 
hesteryg. Et hold manglede deltagere, og en halv time 
senere stod vi og pakkede heste og udstyr i trailer, og så 
kørte vi ellers afsted til byen Hella for at udfylde de to 
manglende pladser på holdet. 

Hesten, jeg skulle ride på, var stort set ukendt for mig, 
så nervøsiteten var stor.

Hjemme i Danmark – et år tidligere – var jeg ude for en 
rideulykke, der resulterede i et brud på en nakkehvirvel 
og 3 måneder med halskrave. Siden da har jeg kæmpet 
med lysten til at ride og angsten for at falde af. Men 
med støtte fra min søde værtsfamilie, hoppede jeg 
i sadlen og kom helskindet igennem den indledende 
hastighedskonkurrence og dernæst fodboldkampen. Vi 
vandt godt nok hverken hastighedskonkurrence eller 
fodbold, men jeg genvandt helt sikkert modet og lysten 
til at ride, hvilket var ret godt, da vi hen over sommeren 
kom til at bruge hestene meget i vores arbejde. 

En af mine personlige favoritopgaver blev at drive får 
fra de forskellige marker. Her kommer samarbejde med 
hesten virkelig på prøve, da der nogle gange skal tænkes 
lidt hurtigt for at få de små uldtotter den rette vej.

Og sikke oplevelser! 
Sommeren bød også på mange oplevelser uden for 
gården. Jeg har gået bag om et vandfald, stået ved 
siden af en 20 meter høj gejser, riverraftet på en flod 
af gletsjer-smeltevand, kørt i fuld fart på ATV over de 
endeløse marker og stået på en klippeafsats sammen 
med flere hundrede søpapegøjer. 

At man kan skifte fra hårdt arbejde til overvældende 
naturoplevelser i løbet af ingen tid, er noget af det, 
der gør, at jeg elsker Island. Der sker altid noget nyt og 
spændende, der giver den perfekte balance og forhin-
drer, at man kører sur i de daglige rutiner. Jeg havde ikke 
en eneste fridag i det halve år, jeg boede på gården, 
i stedet blev mine fridage udbetalt i uforglemmelige 
oplevelser. 

Til tider var det rigtig hårdt, men alle eventyrene for-
nyede virkelig min energi og gjorde det sjovt at vende 
tilbage til køerne og hestene om aftenen. 

Skovvangen 28
6000 Kolding

C.F. Tietgens Vej 9 og 11 
6000 Kolding

Vranderupvej 90 
6000 Kolding

Når man ser og arbejder med dyr hver dag i så lang tid, 
får man sine favoritter – jeg forelskede mig fuldstændig 
i en unghest, som var skøn at arbejde med. 

Udfordringer, viden og ansvar
Min 20-års fødselsdag nærmede sig sidst i august, hvor 
jeg fik besøg af mine forældre, der både skulle prøve at 
malke køer og ride tur i bjergene. Det føltes ret fedt, at 
jeg havde fået opbygget så meget viden, at jeg kunne 
lære fra mig. Jeg lærte at være selvstændig og klare 
arbejdet i kostalden selv, når familien var ude. Det var 
helt sikkert den største udfordring, jeg stødte på. Godt 
nok er det ikke helt nemt at komme ind i en fremmed 
familie og blive en del af den, når man som jeg er en ret 
privat person, men det at stå til ansvar for alle gårdens 
dyr, når familien ikke selv er hjemme, det er helt klart 
den største udfordring. Men på den anden side ved man 
så også, at familien har tiltro til ens evner.

Jeg tog fra Island mere selvsikker og stærkere fysisk 
såvel som psykisk. Jeg tog derfra med en masse minder 
og oplevelser, men også som ejer af den unghest jeg 
var blevet så glad for. På min fødselsdag stod den ude 
i haven og spiste græs med gavebånd viklet om hals og 
mave. 

At tage praktik i udlandet er helt klart den bedste be-
slutning, jeg nogensinde har taget.

Melina Wielandt 
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