
Mitt namn är Susanne Leijonhufvud, jag är 54 
år och bor på en liten gård utanför Krylbo i söd-
ra Dalarna. Stället jag bor på är granne med mitt 
föräldrahem och jag jobbar numera i vårt famil-
jeföretag som är ett konsultföretag som sysslar 
med byggnadsvård. Där gör jag allt från att ta 
fram kulörer till kalkfärg för upprustning av 
kyrkor och slott till att utforma broschyrer och 
anvisningar för diverse projekt som vi handleder. 

Jag är förskollärare i grunden men i början av 
2000-talet vidareutbildade jag mig och läste 
Grafiskt teknologi på Högskolan i Dalarna. Efter 
detta har jag arbetat som marknadskommunika-
tör på företag som Sandvik och Atlas Copco.

Jag har utbildning i och ett stort intresse för att 
jobba med layout och utformning av trycksaker 
samt publicering på webben. Jag har utbildning 
HTML, Wordpress, InDesign, Photoshop och 
Illustrator. 

På min fritid älskar jag att vara i naturen och att 
umgås med mina hästar och hundar. Jag gillar 
också att fotografera men det har inte blivit så 
mycket av denna hobby på senare år. 

Jag fick min första ponny år 1978, det var ett 
Connemarasto som jag tävlade i hoppning upp 
t o m LA. Sedan dess har jag i princip alltid haft 
Connemaror, med undantag för några år då jag 
var yngre och studerade. 

På 90-talet hade jag turen att få köpa hingsten 
Öxenholm Marble Jr som senare kom att bli 
Elitpremierad. Han var då 14 år och stannade 
i min ägo till sin död då han var 32 år. Jag har 
haft ston som jag köpt in från Sverige, Tyskland, 
Irland och England. Efter en separation och flytt 
år 2012 sparade jag dock bara två Connemaror 
och dessa har jag ännu kvar. 

De Connemaror jag har nu är avelshingstarna 
Erinmore Golden Marble och Bunowen Pad-
dy. Golden Marble är min egen uppfödning och 
har en fin karriär bakom sig. 

Som ung blev han totalsegrare i finalen i 3-
årstestet i gångarter (alla raser) och har tävlat 
i dressyr upp t o m FEI-klasser. Han har även 
vunnit BIS-titlar på SCS utställningar. 
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Bunowen Paddy hittade jag som föl på Irland 
och importerade till Sverige. Han har varit utlea-
sad till Frankrike för avel i två säsonger. 

För tillfället är han utlånad till Irland och gör 
sin tredje säsong i avel i sitt hemland. Paddy 
har blivit BIS på Svenska Connemarasällskapets 
riksutställning två år i rad och har även vunnit 
Supreme Champion-titlar på Irland. År 2019 
blev han 2:a i en mycket stor hingstklass på 
anrika Clifden Show i Connemara vilket var en 
otrolig upplevelse! 

Under flera år var jag aktiv som styrelsemedlem 
i Svenska Connemarasällskapet och hade upp-
giften att vara redaktör för föreningens tidning 
”Connemara Nytt”. Under senare år har aveln av 
Connemaraponnyer gått ned kraftigt och många 
uppfödare har slutat. Det har varit stora konflik-
ter inom föreningen och detta sammantaget med 
min flytt och neddragning av ponnyer gjorde att 
jag tröttnade på läget inom rasen i Sverige. 

När jag lånade ut min hingst Bunowen Paddy 
till Irland behövde jag en kompis till min andre 
hingst och jag började fundera på att köpa en 
Shetlandsponny. Jag ägde ett svart Shetlandssto 
efter Flagg under 90-talet som jag tyckte mycket 
om och därav intresset för Shetland. 

Numera går två fina svarta Shetlands-flickor här 
hemma på gården. Det är ett ettårigt och ett 
tvåårigt sto som jag har tänkt visa och senare 
förhoppningsvis kunna använda i avel. Jag har 
redan blivit varse det där med att det är svårt att 
bara ha några få Shetlandsponnyer... Har man en 
så vill man gärna ha flera, de är verkligen beroen-
deframkallande! 

Min plan är att först se hur mina ston utvecklas 
och dessutom hinna lära mig mer om rasen un-
der tiden innan jag utvidgar beståndet. Kvalitet 
före kvantitet har alltid varit mitt motto. 

Som inbiten Connemara-älskare trodde jag inte 
att jag skulle kunna tycka så mycket om någon 
annan ras men Shetlandsponnyerna har verkli-
gen tagit mig med storm! 

När det gäller föreningsarbete så tycker jag att 
det är mycket viktigt att skilja på arbetet för 
rasen från känslorna för de egna ponnyerna 
samt att försöka vara så rättvis och ödmjuk som 
möjligt. 

Jag ser fram emot att få lära mer om rasen, att 
få träffa många ägare och uppfödare av Shet-
landsponnyer samt att kunna delta på diverse 
evenemang. Och naturligtvis att få se och träffa 
så många olika Shetlandsponnyer som möjligt!

/Susanne Leijonhufvud




