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Ulfs intresse för häst har funnits sedan barnsben och väcktes av morbrödernas travhästar och 

ardenner. Hade några ponnyer och sedan kom Ulf i kontakt med Kjell Eriksson i Nottebäck, 

hingsthållare av nordsvenskar och en mycket duktig kusk. Kjell var under sin levnadstid Ulfs 

mentor och det var även av honom som Ulf köpte sin första nordsvensk, diplomstoet Diona 

22014 e. Åkve 1673. De anställda på Lulles trodde att 15-åriga Ulf skulle köpa moppe för 

första lönen, men det blev en nordsvensk häst. Undan Diona har det blivit många ättlingar, 

varav några finns kvar på gården. 

För Emma var det ridning som gällde under många år. Började på ridskola när hon var sex år 

och har därefter tränat och tävlat ponny i dressyr och hoppning samt haft quarterhästar och 

tävlat western upp till SM-nivå. Första nordsvensken införskaffades 2006, en treårig hingst e. 

Isvind 1924. Två år senare införskaffades ytterligare en nordsvensk, stoet Julia 23199 e. Järpe 

1801 som då var dräktig med Lundar 1948. Antalet nordsvenskar på gården växte, likaså 

intresset för körning och användandet av hästen i jord- och skogsbruket.  

Vi bedriver bland annat hingsthållning, avel, uppfödning, utbildning, uppdrag- och 

jordbrukskörning. På gården finns 15 nordsvenska hästar, från föl till äldre. Huvudsyftet är att 

bedriva jord- och skogsbruk i största möjliga mån med häst. Förutom det egna arbetet hemma 

så kör vi även på olika evenemang så som bröllop, begravning, utflykter med mera. 

Varför Nordsvensk Brukshäst? Den går att ha till allt!  

Just nu håller vi på att utbilda och köra in ett gäng unghästar. I skrivande stund förbereder vi 

för höskörd, där hästarna får göra sin beskärda del genom vändning och strängning. I 

månadsskiftet juni/juli åker vi till Horse Progress Days i Pennsylvania, för att få inspiration 

och kunskap från hur amish-folket kör och använder sina hästar i jordbruket. Dessutom är vi 

delaktiga i premieringen i Notterbäck och platsansvarig för premieringen i Norra Ljunga.  

Vad har ni för tankar inför EM?  

Att det är en stor händelse för ridsport-Sverige och att det är en ära att få vara med och 

representera den nordsvenska brukshästen. 

 


