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Hej, jeg hedder Mælkemule. Jeg er en Gotlandspony, som bor sammen med min mor 
og en hel masse andre hopper og deres føl på den svenske ø, Gotland. 

Derfor kaldes vi også Gotlandsponyer eller Gotlandsruss.
På Gotland findes et område med skov og hede, som hedder Lojsta, 

hvor vi får lov at løbe frit omkring hele året. Vi lever af græs, bark, bær og planter, 
som vokser her: Om vinteren kommer nogle flinke mennesker og giver os hø.

Der er omkring 80 heste i flokken her, så jeg har mange venner, 
som jeg leger med hele dagen. Nogle af mine venner har sort pels. 

Andre er brune. Jeg selv er lys med sort man og hale. 
Og så er jeg hvid om mulen. Derfor har jeg fået navnet Mælkemule.
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Jeg blev født en tidlig forårsmorgen. Himlen var blå og de førsta anemoner 
havde allerede foldet deres hvide kronblade ud. Det var lidt svært at komme på 

benene, men min mor slikkede min pels tør og puffede til mig med mulen, 
for at få mig op at stå. Så kunne jeg også få en tår mælk. Det trængte jeg til. 

Udmattet lagde jeg mig til at sove i engens lange bløde græs, men vågnede kort efter 
omgivet af en masse fremmede heste med lange ben og vrinskede nervøst. 

Min mor, som sod tæt ved mumlede beroligende 
– Det er bare de andre hopper, som lige vil hilse på dig.
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– Hvor er han fin og lys i pelsen, sagde en.
En gammel hoppe puffede venligt til mig med mulen. 

Det var gamle Maja, som var den ældste og klogeste af hopperne.
– Ja, han er ikke stor, men man kan se han har det i sig. 

En dag bliver han måske leder af flokken her på øen.

Russhopperne betragtede mig nysgerrigt. 
De prustede og virrede med hovederne.

– Han skal lige lære at stå på benene først, sagde en. 

– Det kan jeg da, protesterede jeg, og prøvede at komme op.
Det gik nogenlunde med forbenene ...
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