
ISLANDSHÄSTEN I TOSCANA, ITALIEN  

Toscana är en region i mellersta Italien och huvudstaden Florens är en populär och välbesökt stad.  

Toscanas väder är nästan alltid bra. Vill du ha en semester med goda solchanser, då är Toscana rätt resmål för 
dig. Den varmaste perioden är under juli-augusti då dagstemperaturen ligger kring 30 grader eller mer, detta är 
den tid under året som flest turister besöker Toscana. Vår- och höstmånader ligger dagstemperaturen runt 20-
25 grader och vintermånaderna december till februari får man räkna med 10 grader.  
 
Strax utanför staden San Gimignano (Unescos världsarv) ligger Fattoria Voltrona, ekologisk gård med egna vin- 
och olivodlingar och islandshästar (!).  

 

Sebastiano Leanza, köpte gården 1978 och påbörjade en omfattande renovering av gården som var förfallen.  

Malcolm Leanza, son till Sebastiano, berättar att hans farfar och gammelfarfar var bönder på Sicilien. I slutet av 
60-talet emigrerade så hans egen far Sebastiano, först till Alperna, mellan italienska och österrikiska gränsen, 
för att senare ta sig till Toscana där hans dröm blev verklighet. Sebastiano är uppvuxen på en gård på Sicilien 
där man använde sig av hästar i det dagliga arbetet – han har därför ett intresse och en erfarenhet som kom väl 
till pass nu när det också finns hästar på gården. 

De första islandshästarna kom till Fattoria Voltrona under 2004 och de första turerna för turister genomfördes 
2005. Johanna Bergman startade upp verksamheten och drev den till 2011 då hon flyttade till Sverige. Jag vill 
minnas att jag och mina döttrar red med Johanna sommaren 2006 då vi för första gången besökte gården.  

Det var en fantastisk upplevelse som vi hela tiden återkommer till, det var också då jag bestämde mig för att 
flytta till San Gimignano, så snart arbetet och familjelivet medger. Klimatet, människorna, den goda maten och 
närheten till Sverige, för att ändå ha möjligheten att hålla kontakten med familj och vänner, är goda skäl för att 
flytta hit.  



 

Linnea Sabel, ansvarig för islandshästarna på Fattoria Voltrona, kom 2007 och tog över fyra år senare och har 
sedan 2011 fortsatt att utveckla och förfina verksamheten. Linnea är kunnig och arbetar seriöst med hästarna.  

Själv började hon rida som sexåring  och är uppvuxen i Oskarshamn. När hon arbetade som au pair i Umbrien, 
Italien, red hon dagligen en angloarab och islandshästen mötte hon först 2007 på Fattoria Voltrona. Efter sin 
första säsong åkte Linnea till Island och arbetade på gården Skeidvellir, hos Siggi och Lisbeth Saemundsson.  
Linnea fick där rida många olika fina hästar och efter att ha sett hästarna i sin rätta miljö och ridna av duktiga 
isländska ryttare blev intresset ännu större.  



 

Linnea har ”räddat” en del hästar från Bergamo där signor Borra använde hästarna för att hålla landskapet 
öppet. Han importerade sju dräktiga ston från Island, dessa förökade sig sedan utan kontroll och plötsligt fanns 
det fyrtio stycken. Signor Borra tycker om sina hästar men har ingen kunskap om hur de skall skötas. Han är 
advokat i Milano och snart 80 år gammal. Linnea har drivit ett djurskyddsärende och signor Borra har fått 
anmärkningar också från annat håll, idag har han troligen bara fem, sex gamla ston kvar som går uppe i bergen. 
På Fattoria Voltrona finns nio hästar som kommer från Bergamo och det är bra att dessa kunde räddas. De är 
fina hästar, samarbetsvilliga och snälla, de gör alltid sitt bästa.  



 

Nu finns det totalt femton hästar på gården varav en, Toppur, var den första islandhästen som kom till Italien 
från Island, för sexton år sedan. Toppur kommer, tillsammans med två andra hästar, från trakterna kring 
Florens, där Maria, som kommer från Island, bor. Linnea har också tre unghästar, två som är under inridning 
och en tvååring som är född på gården.  

 

Ridveckorna är populära för mer erfarna ryttare och Linnea berättar att också hästarna trivs bra med veckorna 
då mer erfarna ryttare rider dem. Turridning erbjuds alla gäster på Voltrona och riderfarenheten varierar.  



Till sin hjälp har Linnea sedan sommaren 2016 Katarina från Sverige, levnadsglad och bra kunnig när det gäller 
islandshästar. Linnea och Katarina tar båda väl hand om gästerna och man känner sig välkommen och trygg.  

Katarina kommer från Stockholms innerstad och började med hästar vid åtta års ålder. Efter en händelserik 
ridvecka på Estland bestämde man sig för att börja på ridskola, Grävelsta Islandshästar  i Vallentuna. När några 
år gått så blev Katarina och hennes mamma medryttare och intresset växte sig så stort att man köpte en egen 
gård och egna islandshästar. Det fanns perioder då Katarina sysslade med storhästar – men alltid kom hon 
tillbaka till islandshästen. ”Samarbetet mellan häst och människa för att få till en taktren tölt eller en snabb 
galopp över en stor äng – det är riktig lycka för mig!”säger Katarina.  

Under ridveckan erbjuder man två heldagsturer där det ingår lunch ute på restaurang  och två lite kortare 
halvdagsturer. Hästarna har alltid vilodag efter heldagsturerna och då får du som gäst tillfälle att besöka den 
fantastiska regionen med massor av sevärdheter. Ridveckorna erbjuds vår och höst. Under sommarmånaderna 
då blir det för varmt att rida längre turer, erbjuds kortare turer på en till två timmar, tidig morgen eller sen 
kväll. Linnea menar att det är viktigt för hästarna att få regelbunden vila och återhämtning.  

 

I augusti månad har hästarna ledigt två veckor och andra veckan rider man till hästarna och förbereder dem 
inför höstens ridveckor som börjar i september. Det är viktigt att hästarna får två veckor helt ledigt utan 
turridning.   

Hästarna klarar den heta sommaren fint. Under juni, juli och augusti gör man bara en tur om dagen 5-6 ggr i 
veckan, tidig morgon eller under eftermiddagen då det börjar svalna. Det rör om kortare turer, som mest en 
timme då många är nybörjare. Det är fantastiskt hur hästarna kan ändra lynne; med nybörjarna går de lugnt 
och stilla och under ridveckorna kan de busa lite med mer erfarna ryttarna. 



 

 
Det som är svårast med det Toscanska klimatet är nog faktiskt inte är värmen utan de milda vintrarna. Eftersom 
det inte alltid blir minusgrader utan kan hålla sig runt 10-14 grader kan en del dagar bli fuktiga med mycket 
knott. På gården finns tack och lov endast en eksemhäst och då med lindrig eksem. Det känns som att det tar 
hästarna ungefär ett år att anpassa sig till klimatet, miljön och flocken. Andra vintern de är här brukar 
vinterpälsen bli kortare, även om de fortfarande har tät och lurvig päls. 

 



Vårens första ridveckan startar kring den 23 mars och då öppnar gården och restaurangen.  

Jag kan varmt rekommendera ett boende på gården, man känner sig som hemma. Dessa vackra hus med en 
omgivande natur som ej går att beskriva i ord, det måste upplevas. Personalen är serviceinriktad och positiv, de 
gör alltid sitt yttersta för gästerna. Rummen är renoverade med fin känsla och atmosfär. 

Turridningen är populär och omkring 900 personer rider varje år islandshäst på Voltrona. Av dessa räknar man 
omkring 180 som är med på ridveckorna. Man måste säga att Linnea och Katarina gör ett bra arbete för att 
sprida kunskaper och information om dessa fantastiska islandshästar.  

 

Gästerna får uppleva och se vilken fin miljö hästarna lever i, med egen badsjö, skogar och fina lösdriftstall där 
de kan söka skugga de varmaste dagarna.  

Voltrona visar vägen för en god hästhållning i Italien och med arbetet där kan man påverka och vara en god 
förebild. I Italien är hästsport fortfarande en lyxsport, har man häst – då har man också pengar. Man är inte 
intresserad av att mocka eller sköta om hästarna – man kommer till sadlad häst. Djurskyddet är inte det bästa 
och många har en ensam häst i en liten hage för att rida till byn någon söndag i månaden och visa upp sig. Det 
finns dock undantag och Daniela som arbetar i receptionen på Fattoria Voltrona har egen häst och står för en 
god hästhållning.  

Det var baron von Longo och Josef Schmid som importerade de första islandshästarna till Italien, båda kommer 
från den norra, den tysktalande delen av Italien. Von Longo besökte Island, gillade landet och hästarna och 
köpte sig en gård på Island. Josef Schmids son Ewald åkte till Island och jobbade på von Longos gård och 
upptäckte då också han den fina islandshästen.  Idag har Ewald och hans fru Jackie gården Wiedenhof i norra 
Italien där de har ett hundratal hästar. Det är den enda islandshästgården i Italien. Tillsammans startade von 
Longo, Josef och Ewald Schmid det italienska islandshästförbundet. Idag har förbundet 25 medlemmar, 4 
klubbar och drygt 320 hästar finns registrerade i landet. I jämförelse med vårt svenska förbund med nästan 
7 000 medlemmar, 64 klubbar och omkring 30 700 registrerade hästar är verksamheten inte så stor i Italien.  

Jag vet att Linnea har visioner om att ebjuda clinics på gården och bjuda in hästfolk från trakterna kring San 
Gimignano, i syfte att sprida information om islandshästen och en god hästhållning.  Linnea besöker ofta 
islandshästtävlingar och håller ett öga på vad som sker inom avel och sport.  



 



Du som inte varit på Fattoria Voltrona – ta med din familj. Islandhästarna är fantastiska, värdskapet likaså. 
Landskap, kultur och städerna Florens och Siena har något för alla.  

Åk gärna på våren eller hösten, när det inte är så varmt. Men förstås – det finns två fina pooler på gården att 
svalka sig i och kanske vill man ha lata dagar. Fiske i den lilla sjön är också möjligt om man så önskar.  

När vår familj första gången besökte Fattoria Voltrona, året var 2005, då åkte vi natttåg från Köpenhamn till 
München, bytte tåg och åkte vidare till Siena, en fantastisk resa genom bl. a Brennerpasset, där det plötsligt 
snöade. Från Siena vi åkte vi sedan med bil till gården, det tar en timme.  

Föredrar man att flyga så kan man flyga till Milano, Pisa eller Florens, möjligheterna är många.  

Vid vårt senaste besök betalade vi drygt 300 kr tur och retur för en flygbiljett Köpenhamn-Milano.  Vi hyrde en 
fin liten Fiat 500 på flygplatsen och tog oss söderut via Genova.  

Vi körde längs kusten och i höjd med Pisa vek vi av och körde österut mot San Gimignano och Fattoria Voltrona.  
Från Pisa tar det bara 1,5 timme med bil. Vägarna har god standard och det är lätt att ta sig vidare. Vi har också 
flygit via Florens, en något dyrare flygbiljett, men då tar det bara 1 timme att köra med bil till Voltrona.  

Slutsatsen är att Voltrona ligger väl till geografiskt. Du kan röra dig i trakterna och besöka Florens och Siena – 
oerhört vackra och fina större städer om man har intresset.  

Du som läser detta är som jag förtjust i den fantastiska islandshästen och det är en fröjd att se hur dessa hästar 
också kan trivas och ha det så bra i varma Toscana.  

Jag hoppas vi ses där! Helene Sveningsson  

Info: www.voltrona.com  

 

 

 

 

http://www.voltrona.com/

