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i som elsker fullblodsaraberen g jør det nok ikke
alle av samme grunner, men
èn ting har vi felles; vi er trollbundet av dens vesen! For noen
er det dens stolthet og integritet,
for andre er det klokskapen som
går langt utover dens artsfrender,
for atter andre er det dens helt
spesielle evne til å ikke bare motta,
men også vise kjærlighet til sine
menneskelige følgesvenner. Norsk
Araberhest har besøkt en som verdsetter dette vakre dyret ganske
enkelt for hva det er, ikke for hva
han ønsker det skal være eller for
hva det kan g jøre for han. På
idylliske Bjerkely lever Håkon
Gran og hans knippe firbente
l i k e s t i l t e
i bohemsk harmoni!

N

Alle foto: Norsk araberhest

Presentasjon av medlemmer i Norsk Araberhestforening

A

kkurat som araberhesten
innehar så mange kvaliteter,
tiltrekker den også mennesker
fra hele fargepaletten. I den
enden som definitivt ikke går i
gråtoner finner vi Håkon Gran designer av profesjon, livsnyter
av lidenskap, dyreelsker av hele
sitt hjerte og med en befriende
dose kunstnerisk uavhengighet.
Å besøke hans Bjerkely er som å
tre inn i en annen verden.
Her har han skapt en oase
av ro og sjelefred i et miljø som
inspirerer både tankene og den
gode samtalen. Store løvkroner
siler sommersola over skinnende
røde hestekropper og forseggjorte
innretninger bygd av bl.a. nydelig
drivved funnet i bukta litt lenger
sør. En sanser ikke at stedet har
naboer et steinkast unna i alle
retninger, eller at den lokale veien
går noen få meter nedenfor. En
hører bare den myke fuglesangen
fra de høystammede bjørkene, og
den klare sildringen av rennende
vann som går forbi stedets hjerte,
ildstedet ved den mektige tunkastanjen, via flere utsmykkede
nivåer for til slutt å ende i hestenes
drikkekar (“gjenbruk”, sier Håkon,
som er opptatt av bærekraftig
utnyttelse av jordas ressurser).
I denne verdenen eksisterer
ikke rangordning og dominans.
Her er alle del av samme flokk, de
to vallakene BOHEME NO f. 1995
(Czagall ibn Zahi NO - La-Boma
NO) og “Storegutt” (pensjonert
gave fra de store dressurstaller),
den noble gjeterhunden Laiza og
deres menneskelige ivaretager,
som beskriver det slik: “Vi er
familie og kamerater. Du kan
ikke komme tettere på dyr enn
dette”. Riktignok har han beholdt
hovedhuset og en liten flekk av
hagen (“eneste mulighet til å
spare rosene”) for seg selv, men
ellers er hestene høyt og lav.
- “Jeg våkner om morgenen
av dundrende hestehover som

tar sin faste fartslek mellom
hushjørnene. Under frokosten
stikker vennlige hestehoder inn
gjennom vinduet og lurer på om
kaffen snart er klar. Kommer jeg
for sent hjem har de på finurlig vis
åpnet porten til “mitt” domene, og
står der så uskyldige begge to på
verandaen her ved inngangen,
staselige som to vokterhunder.
Verandaen er også flittig brukt
i regnevær. De har sine egne
staller, en overbygd fòrpavilion
og de får bruke husets kjeller som
kjølerom nå på sommeren, men
ingenting slår visst det å få stå på
min veranda”, smiler Håkon og gir
godsaker på fuglebrettet hvor hest
og småfugl spiser side om side.
Da de to hestene står der
mellom dansende fuglebrett,
blomsterpotter og utsøkt dekor
av barduner og treskjæringer,
slår det meg at stedet ikke er for
hesteeiere med veldig fokus på
sikkerhet. Nærmere en antitese til
det konvensjonelle hesteanlegg.
Likevel har Håkon og hestene
hatt det slik i mange år, og ennå
ikke erfart en eneste skramme,
(på folk og fe vel og merke).
- “Det å leve integrert i et
slikt miljø gir hestene mye mental
utfordring. Jeg tror det gjør at de
i langt større grad enn “vanlig” tar
i bruk den tenkende hjernedelen,
istedet for instinktene sine. De
kjenner hver krik og krok, de
vet hvor de må trå varsomt og
hvor de kan rase av sted. De
blomstrer på all stimulien de får
fra et så vekslende miljø, fra den
forholdsvis enkle eplehagen i
ytterkant av eiendommen, den
litt mer utfordrende “hestedelen”
med staller, fòr og vanning til den
virkelige utfordringen her oppe
ved huset hvor det stadig vekk
kommer nye objekter på nye
plasser”, rekker Håkon å utdype
før han må redde noen ferske
sommerblomster (“de går spesielt
etter de sterke fargene som gult

og rødt, ikke de uanselig hvite og
blå”). Med ett slenger han seg på
ryggen på Boheme, og de to tar
en sving ned til stallen og opp
igjen. Litt på Bohemes prinsipper,
litt på Håkons premisser. Akkurat
slik de vil ha det. Ingen sal, bare
en tilforlatelig grime når ferden går
utenfor eiendommen. Det kan den
ofte gjøre på timers-lange turer.
“Vi kommer sjelden så langt, for
vi nyter verden underveis. Alle får
bestemme litt. Jeg veksler mellom
å gå til fots og innimellom ta et
friskere tempo på ryggen til en av
hestene. Laiza er naturligvis også
med.” Jeg kan levende se dem for
meg, et følge av lutter harmoni.
Jeg stiller et siste spørsmål til
Håkon; hvorfor araberhesten?
- “Vennligheten! Det er det
jeg husker sterkest fra mitt første
møte med araberhest. Et halvt
dusin av de vakreste dyr jeg
har sett noen gang kjempet om
min oppmerksomhet. Ikke for å
få godbiter, men for å hilse og
utveksle gode ord og kjærtegn. Og
de ble stående. Jeg tror vi kunne
blitt stående der til den ende dag
om ikke andre gjøremål etterhvert
hadde kallet. Harmonien mellom
hest og menneske på det lille
stutteriet var så påtagelig fra de
hestemiljøer jeg kjente til fra før.
Etter flere besøk innså jeg at jeg
måtte ha min egen araberhest
også. Med Boheme har Bjerkely
fått tilført et ekstra element. Hans
smidige intelligens som nesten
umiddelbart finner ut av mine
mange nye kreasjoner, hans
søkende natur som inviterer store
og små besøkende til å utforske
samspillet med hest. ...nei, det er
fantastisk givende å kunne leve
slik jeg gjør med disse dyrene. De
åpner porter, både bokstavelig
og i overført betydning”.
Jeg drar derfra og tenker at
jeg er stolt av rasen vår, vakkert
illustrert av Boheme på Bjerkely.
- hw
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