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Emine är utbildad cellbiolog och besökte Menhammar för första gången våren 2018 då det företag
hon jobbar med initierade ett forskningssamarbete med Menhammar. I år har som Emine beskriver
det hon blivit ”Corona invandrare”, det vill säga hon blev kvar på Menhammar längre än vad som var
tänkt. Emines plan var att stanna två veckor på Menhammar för att sedan kunna åka fram och
tillbaka men bekanta omständigheter har gjort att det inte har blivit så mycket pendlande.
Hon har själv häst bakgrund och har ridit drygt tio år samt även jobbat med ridhästar en sommar i
England och två somrar i ridstall på Gotland. Emine har också tjugo aktiva år med hundar, hon har
haft tre stycken belgiska vallhundar. För dagen har hon bara en ”hundlik” katt vid namn Mao, en
femton år gammal siameskatt.
Utöver forskning så har fotografering sedan lång tid tillbaka tagit en stor plats i Emines liv.
Utvecklingen har gått från hobby till professionellt fotograferande, hundar till mode och till att nu
fotografera mängder av stjärnhästar.
När auktionssäsongen satt igång i våren 2020 fick Emine förfrågan om hon kunde ta auktionsbilderna
på Menhammars utbjudna hästar. I det läget kände sig Emine långt ifrån kvalificerad att ansvara för
bildmaterialet inför auktionerna. Hon fick då veta att det också skulle komma en annan fotograf, att
Emine då kunde följa med denne och gå vid sidan om, så att säga.
Strax innan fotograferingen skulle påbörjas fick Emine veta att det inte skulle komma någon annan
fotograf. Johan Hellander hade ”mörkat” detta för att på så sätt inte ge Emine en prestationsångest
inför det stora arbetet och resultatet blev ju strålande. Som Emine beskriver det själv blev jobbet
gjort, hästarna sålda till bra priser, hon klarade därmed en crash course som hon inte hade anmält sig
till.

Ett starkt minne från tiden på Menhammar har Emine från sommaren 2019. Hon hade varit och fotat
hästar och var på väg tillbaka till sitt tillfälliga boende promenerandes. Plötslig började det ösregna
och hon hade en bra bit kvar på sin promenad då det plötsligt stannade en bil bredvid henne. En
gentleman öppnade dörren på passargerarsidan och sa ”hoppa in”. Emine hade under rådande
omständigheter skyddat kameran under sin jacka, bilföraren blev nyfiken på kameran och de två
hade ett litet ”kamerasnack”. Efter en stund presenterade sig bilföraren och det visade sig vara Claes
Kärrstrand. Emine hade ju sett hans namn på väldigt många fina hästbilder och det kändes väldigt
speciellt för henna att bli upplockad av denna välrenommerade hästfotograf.
Emine vill passa på att hylla alla kompententa medarbetare på Menhammar som hon givits chansen
att jobba med. Utan deras hjälp hade såväl forskningsprojektet varit omöjligt att driva samt att ta alla
de fina hästbilder som blivit tagna. Allt hanteras väldigt professionellt och hästarna presenteras i
toppskick.
Hästen på bilden är Readly Express som har en speciell plats i Emines hjärta. Det är en av två
avelshingstarna på Menhammar som Emine sett tävla. Det gjorde hon när han vann ett
eiltloppsförsök för att sedan bli halt till finalen. Han avtackades då av solvallapubliken och Emine fick
då bilder av Readly Express på banan med regnbågen i bakgrunden.
Sist men inte minst vill Emine tacka Lisa Skogh för att hon finslipade Readly Express inför tagandet av
detta foto.
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