Jag heter Emil Elsius och är 15 år gammal, jag bor på en gård i Sätila tillsammans med mina
föräldrar, min lillasyster och en massa djur och gamla maskiner. Djuren som finns på gården
är: ett hundratal olika sorters höns, kalkoner, skånegäss, mysk- och gulankor, linderödssvin,
fjällkor, hundar, katter och såklart tre stycken Nordsvenskar!
Jag har alltid gillat hästar så långt jag kan minnas, och speciellt kallblod. När jag var liten så
bodde vi granne med ett par som hade två stycken halvblod som de körde med, och såklart
var jag ofta med och åkte på kvällsturer runt byn! Jag började på ridskola när jag var tre och
ett halvt och red där i 8 år tills jag skaffade min första Nordsvensk Ulan.
Eftersom jag alltid gillat kallblod och även kollat mycket på Emil i Lönnebergafilmerna så
kändes det som ett självklart val med en Nordsvensk! Ett halvår innan jag skaffade Ulan
köpte jag en häst som var blandras mellan fjording och arab, Pampas hette han. Efter ett
kort tag visade det sig dock att han hade pålagringar i benen och vi var tvugna att ta bort
honom efter bara en sommar ihop. Detta gjorde mig såklart mycket ledsen och jag och
mamma började leta efter en ny häst. Efter lite letande så dök en valack upp, Ulan hette han.
Då var han bara 2 år och vi tyckte egentligen att han var lite för ung, men tack vare att hans
uppfödare Anne Hummel bjöd in oss på en körkurs som hon och Ulan medverkade på så
beslöt vi oss ändå att åka och titta på honom.
När jag såg Ulan så var det kärlek vid första ögonkastet! Ulan var redan då välkörd och hade
gått framför en rad olika redskap. Efter att jag i en månads tid hade åkt upp till Anne och
tränat och lärt känna Ulan två gånger i veckan så tog vi hem honom till oss, och vi har
fortsatt träna och utvecklas tillsammans sedan dess.
Ulan är efter Eloge 1903 och utöver honom så har jag två ston också. Zelma som är 4 år och
är efter Zoldat 1995. Alizia som är 2 år och är Zelmas halvsyster, hon är efter Bonzo 2011.
Ulan och Zelma håller jag på att öva parkörning nu och Zelma ska visas och göra kbi nu i
sommar, sedan skall jag fortsätta skola henne inom körningen och även ridningen.
Ulan använder jag så mycket som möjligt till vardagliga sysslor på gården sedan så tävlar jag
även med honom lite inom skogskörning m.m. I dagarna har vi även haft statistroller i den
kommande filmen Unga Astrid.
Med Alizia ska jag påbörja inkörningen nu i sommar och miljöträna henne så mycket som
möjligt så att det i framtiden blir en bra körhäst även av henne.
Det bästa jag vet när jag grejar med hästarna är att använda dem till något praktisk arbete
på gården som faktiskt måste göras, t.ex dra ut stockar ur skogen eller kupa potatislandet på
sommaren, och så klart är det som roligast när det flyter på riktigt bra och hästen vet precis vad den skall
göra!

