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Hästarna har under tiden för mänsklig odling i Norden utgjort människans främsta hjälpare 
som bärare och dragdjur, även om oxar och kor under tidigare skeden använts i mycket 
stor utsträckning som dragare. I sydliga och varmare länder har hästarna från dragkrafts
synpunkt aldrig fått samma betydelse som åsnor, mulor, buftlar och andra mer värmetåliga 
djur. Genom FAO:s under senare år utförda inventeringar i V-länderna framgår, vilka 
enorma dragkraftsbehov , som i dessa länder föreligger. Det framgår också, att förbättring
ar av nuvarande förhållanden ifråga om dragdjurens utrustning samt också jordbruksred
skap är absolut nödvändiga för att dessa länders jordbruk skall kunna lyftas upp ur sitt 
primitiva tillstånd. Steget över till motoriserat jordbruk har i många nu antydda länder 
visat sig alldeles för stort. Man är inte alls mogen för motoriserat jordbruk. 

NÅGOT OM SVERIGES HÄSTBESTÅND GENOM TIDERNA 

Statistik över hästbeståndets storlek i Sverige finns sedan 1805 även om materialet 
insamlats och sammanställts enligt olika metoder och även om vissa luckor finns. Före 
nämnda tidpunkt finns inga uppgifter om husdjursräkningar, som omfattat hela landet. 

Av det tillgängliga materialet kan man utläsa att hästantalet vid 1800-talets ingång var 
nära 400000 och att det sedan sakta steg till något under 500000 år 1880. Fram till 1910 
hade ökningen gått fortare och man närmade sig 600000. Antalet dragoxar låg under tiden 
1805 fram till 1910 mellan 200000 och 300000. 

KRIG OCH HÄSTAVEL 

Omfattningen av svensk hästavel har under 1900-talet i stort sett bestämts av världskrigen. 
Vid krigsutbrottet 1914 gjorde sig en starkt ökad efterfrågan på hästar gällande och denna i 
förening med en sig så småningom med alltmer ökad styrka utbredande inflation gjorde att 
hästpriserna gick våldsamt i höjden. Betäckningarna ökade snabbt till det dubbla, vilket 
snart ledde till en betydande överproduktion av hästar, trots omfattande exporter. Över
produktionen blev så kraftig, att häststocken år 1920 kom att nå den högsta siffra, som 
någonsin noterats i landet, nämligen 728000. Beträffande första krigets exporter kan 
nämnas, att enbart under året 1916 lämnade mer än 22000 hästar landet, en siffra, som 
senare aldrig överskreds. 

Högkonjunkturen för hästaveln var slut med kriget. Depression med minskad efterfrå
gan och prisfall började skönjas redan 1919, satte in med full kraft påföljande år och nådde 
botten 1923. Beträckningssiffrorna visar, hur krigsårens omfattande och lönande hästavel 
avlöstes av en stark hästavelsdepression. Betäckningssiffran för hela landet, som år 1917 
var 80000, föll på sex år till 35000. Mycket långsamt absorberades hästöverskottet och 
aveln repade sig, vilket utläses av betäckningssiffrorna, som sakta men oavbrutet stiger 
fram till år 1938. Sedan motorismen i början av 1930-talet trädde till som faktor i landets 
dragkraftsförsörjning låg antalet hästar i landet länge kring siffran 600000. 

Medellivslängden för arbetshästarna i landet har sedan länge beräknats ligga vid ca 15 
år, vilket betyder, att det årliga rekryteringsbehovet är ca 7% av behövlig häststock. 
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Fig. I. Hans Maj: t Konung
en, Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademiens höge Be
skyddare, hälsar på nord
svenska stoet l inda. 

N yligen ha r Flyingestiftelsen tagit fram siffror, som visar, att medellivslängden hos 
varmblodshästar i ridbruk under de senaste 20 åren sjunkit från 16 å r till 8,2 år. 

Betäckningssiffrorna så som de varje höst redovisas av hingsthå lla rna är det mest 
aktuella må ttet på det kvantitativa avelsläget. Dräktighetsprocenten hos de svenska stona 
varierar något med rasen , men torde i medelta l ligga vid ca 60 e ller obetydligt däröver. 
Under föl- och unghästtiden upp till 3 år är på grund av dödsfall i föl sjukdomar och 

Tabell I . Sammandrag av de svenska hingstarnas betäckningssiffror, an.tal ston per ras 

Ras År ... 1970 1976 1980 1984 1985 1986 

Engelskt fullblod 797 805 7 11 771 510 504 
Arabiskt fullblod 247 806 472 371 594 540 
Angloarab. fullblod 7 54 42 45 40 39 
Svenskt halvblod 2 170 5 529 4 506 4 407 4 510 4 733 
Varmblodig travare 3 554 4 3 18 5 580 6 957 7 218 7 483 
Kallblodstravare 756 I 099 994 I 082 999 I 048 
Russ I 232 I 76 1 795 580 586 600 
Connemara 101 402 194 177 186 169 
New Forest 442 I 402 7 10 566 520 481 
Islandshäst 47 69 74 67 122 167 
Welsh o. Welsh mount. 385 950 428 346 349 3 16 
Shetland 701 I 329 855 I 049 I 132 I 182 
Fjordhäst 768 I 474 I 230 I 025 88 1 775 
Nordsvensk brukshäst 834 I 298 I 446 I 39 1 I 312 I 209 
Ardenner 2 066 I 670 I 559 I 505 I 384 I 205 
Övriga 44 33 43 17 24 

Summa 14 107 23 010 19 629 20 382 20 360 20 475 
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förolyckanden i övrigt avgången ca 10%. Ma n får sålunda räkna med att endast 50 % av 
antalet betäckningar resulterar i användbara hästar. 

Vid studiet av betäckningsstatistike n för de första krigsåren 19 14-15 jämförd med 
1939-40 finner man väsentliga skillnade r. Vid första tillfället är betäckningskurvan i snabbt 
stigande, vid senare tillfället ä r kurvan starkt fallande. Förklaringen till olikheterna i 
hästavelsläget vid de båda tillfälle na är inte svår att ge. 

Under åren 1938 och 1939 såldes i landet nästa n lika många jordbrukstraktorer som 
sammanlagt hade sålts under de närmast föregående nio åren. Det svenska jordbruket 
befann sig vid krigsutbro ttet 1939 mitt uppe i en genomgripande meka niseringsprocess. 
När de i landet lagerhållna traktorerna sålts under 1940, var genom kriget, beredskapen 
och landets avspärrning en ytterligare utökning av traktordriften stoppad. 

HÄSTEFfERFRÅGAN - ME KAN ISERING 

Nu vändes å ter uppmärksamheten mot hästen som dragkraft och betäckningssiffrorna steg 
åter unde r några år. Vid fredsslutet 1945 hade landet något mer än 600000 hästar. 

Mekaniseringsprocessen inom främst jordbruket tog nu åte r fa rt , vilket omedelba rt 
ledde till vikande konjunkturer, trög marknad och starkt fallande hästpriser. Antalet vid 
premieringarna uppvisade hästar sjönk mycket hastigt , avelsintresset var mindre ä n nå
gonsin tidigare. Under år 1975 var nettoavgången hästar inte mindre än ca 75000. Häst
stockens numerär hade 1948 sjunkit till ca 500 000, 195 1 till 400 000, 1955 till 300000, 1960 
till 200000, 1965 till 110000, 1970 till ca 85000. Denna siffra är den lägsta, som under 
överskådlig tid noterats för antalet hästar i landet. Dessa hästar fördelade sig i det nya 
läget ungefär lika på arbetshästar och sporthästar , sedan arbetshästarna starkt minskat i 
antal. 

SVENSKA HÄSTSTOCKEN IDAG 

Under senare delen av 1970-ta let och fram till nuläget (1987) har häststocken till följd av 
starkt ökat intresse för sporthästar och småhästar kontinuerligt ökat och uppgår nu till ca 
133 000. Dessa fördelar s ig approximativt på 25 000 a rbetshästar, 35 000 ridhästar, 30 000 
småhästar av många raser, 40 000 travare, varmblod och kallblod samt ca 3 000 galoppörer. 

HÄSTENS TIDIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

I Sverige liksom i de nordiska länderna i övrigt har sedan urminnes tider funnits en 
inhemsk lanthäst, vars tidigare öden ä r litet kända. Varifrån denna häst ursprungligen 
kommit har aldrig med säkerhet kunnat utredas. Att det varit e n liten häst , tämligen ädel, 
hä rdig och förnöj sam och av mycket god kvalitet framgår av de uppgifter , som finns om 
hono m. Häste ns goda vävnadskvalitet återspeglades bl. a. i en aktningsvärd livslängd. 

Det är naturligt att i vårt långsträckta land med högst skiftande klimat och naturliga 
förutsättningar lokala stamma r av denna häst med bl. a. s insemellan olika storlek tidigt 
uppstått. Några av dessa var Färsingen (från Färs härad i Skåne), Dalbohästen (vid 
Väne rns västsida), Ölä nningen, Värmlandshästen, Västgötahästen, Upplands la nthäst , 
Hälsingehästen, Jämthästen, Hamme rdalingen, Wilhelminahästen och Norrländska fjäll
bygdshästen m. Il . Gemensamt för alla var att de i jämförelse med dagens hästar var 
förbluffande små. 

Hästen hade tidigt må nga uppgifter. I århundraden ingick hästarna i försvaret och hade 
nyckelrollen inom samfärdseln och i jordbruket. Må nga hästar producerades för att 
skeppas ut för att utnyttjas i landets många och lå nga kr ig på kontine nte n. Som krigsbyte 
har också många hästar kommit in i landet. 

16- 878038 
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För samfärdseln var hästen oundgänglig under årtusenden. De t gällde inte bara vid 
transport av personer och post. Forbönder transporterade med sina hästar dels handelsva
ror, dels råvaror, malm, träkol , järn och timmer. Från Norrland fraktades söderut hudar , 

skinn och vilt. 
Åkerbruket sköttes i de södra och mellersta delarna av la nde t i stor utsträckning med 

hjälp av billigare oxar. År 1805 fanns det t.ex. 21 hästar och 16 oxar per 100 invånare i 
Götaland, 11 hästar och 5 oxar i Svealand och i Norrland 15 hästar och 2 oxar per 100 

invånare. 

lNKORSNING AV ÄDLA HÄSTAR 

Den svenska hästaveln har under tidernas lopp geno mgått samma skiftande öden som 
aveln inom Europas övriga kulturlä nder. Efterverkningana av de moderiktningar och 
strömningar, som lett hästaveln på kontinenten nådde också vårt land . 

Under 1800-talets förra hälft började det engelska fullblodet komma i ropet på kontinen
ten. Denna häst hade nämligen under Napoleonkrigen visat s ig i flera avseenden överläg
sen den äldre tidens lanthästtyper. Nu skulle raserna förädlas med engelskt fullblod , som 
blev tidens idealhäst. Denna strävan nådde snart också våra nordiska länder. Här i Sverige 
placerades ädla Strömsholmshingstar ända upp i Norrland. Den svenska lanthästen påver
kades dessutom i inte ringa grad av de ädla hingstar, som de beridna truppslagen var 
skyldiga att hälla för att betjäna a llmä nhe tens ston . 

Hästbeståndet i Sverige bestod vid 1800-talets mitt av e n mycket brokig samling av ädla 
raser och typer. Med detta ädla hästmaterial i botten har den svenska halvblodsaveln 
successivt byggts upp , i senare tid med hjälp av främst hingstar av ostpreussiskt och 
hannoveranskt slag från Tyskland. Mera härom neda n. 

JORDBRUKET I OMVANDLING 

Om landets hästavel under 1800-talets första hälft präglats av förädling och inblandning av 
engelskt, tyskt och arabiskt blod kom åren e fte r 1850 att ledas i helt andra spår. Delvis som 
en följd av enskiftets genomförande började det svenska jordbruket rationaliseras och 
intensifieras, nya brukningsmetoder kom till a nvändning. Effektivare men samtidigt mer 
tungtgäende redskap började konstrueras, skördemaskinerna började komma. Också 
skogsdriften började intensifieras och för transporterna fick hästen också här en viktig 
uppgift. För att möta de nya kraven på större tyngd att lägga i selen började man se s ig om 
efter lämpliga hästar av tyngre kallblod ute på kontintnten. 

DE TYNGRE KALLBLODSRASERNAS GYLLENE TID - KORSNINGSRASERI 

1800-talets senare del blev de tyngre kallblodsrasernas gyllene tid. Man importerade den 
ena rasen efter den andra och korsade utan någon egentlig plan. 

Bland inkorsade raser märktes percheron frän Frankrike, clydesdale från England, 
pinzgau från Österrike och ardenner från Belgien. Stoägarna blev genast imponerade av de 
importerade hingstarnas storlek och massa, uppreklamerade som de var. inte bara av 
importörerna-hästhandlarna , utan anmärkningsvärt nog också av premieringsnämnderna, 
som uppmuntrade korsningsaveln och premierade korsningsprodukterna , medan de in
hemska hingstarna sköts ät sidan. Det gick t. o. m. så långt , att goda inhemska hingstar 
kasserades för att lämna rum för de främmande kallblodshingstarna. Som exempel på den 
vilda korsningsaveln anför professor Wilhelm Hal/ander att ett förnämligt jämtländskt sto 
med inte mindre än 19 föl hade 18 av dessa fall na efter blandnings- eller tyngre ka llblods
hingstar. 
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Fig. 2. Hästpremiering i Hedemora 1903. Märk unionsflaggorna. 

Snart hade de grövre kallblodshästarna trängt undan den gamla svenska lanthästen i 
södra delarna av landet och var på frammarsch också i Mellansverige men inte heller 
lanthästen i Norrland lämnades oberörd . 

Man ansåg vid denna tid , att renavel var ett utsiktslöst och tidsödande arbete och trodde 
i stället på korsningsaveln som enda framkomliga vägen till snabba resultat. Genom 
upptäckten av de grundläggande ärftlighetslagama strax efter sekelskiftet fick man förkla
ring till varför korsningsprodukte rna i många fall blev goda bruksdjur men misslyckade 
som avelsdjur. Man fick visserligen i första avkommegenerationen fram »bra körhästar», 
men när dessa djur skulle föra aveln vidare, kom bakslagen. Enligt tidigare okända men nu 
kända ärftlighetslagar utspaltades i den fortsatta korsningsaveln hästtyper, som ofta kunde 
betecknas som exteriöra karikatyrer av hästar. Lynnesfel som tröghet och istadighet , 
sjukdomar som hovbroskförbening och korsförlamning blev företeelser, som tidigare varit 
helt okända hos lanthästen. 

S1DPP FÖR KORSNINGSRASERIET - SVENSKHÄSTEN RESTAURERAS TILL 
NORDSVENSKA HÄSTEN 

Med den omfattning den planlösa korsningsaveln tick, skulle den gamla svenska lanthästen 
varit borta och glömd, om inte det pågående förstörelsearbetet blivit stoppat i e lfte 
timmen. 

Den kraftigaste stöten mot korsningsraseriet utdelade leda ren för den 1894 startade 
avelsföreningen Södra Dalames Hästvänner, dåvarande distriktsveterinä ren i Hedemora, 
sedermera professorn Wilhe lm Hal/ander. Denne satte med utgångspunkt från sitt verk
samhetsområde igång ett energiskt arbete för att dämma upp korsningsvågen, ta till vara 
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Fig. 3. En unik bild från 1902. På sjön Hennans is i Hälsingland kan räknas 26 timmerforor. I fonden 
t. v. skymtar Ramsjö kyrka. 

de oblandade resterna av inhemskt hästmateria l och gå in för renavel på basis av detta 
material. Den svenska veterinärkåren i s in helhet grep också kraftigt in i arbetet för 
svenskhästen. Den rörelse , som HaUa nder satte igång, spred sig och man gick i de nordliga 
länen in för en rekonstruktio n av vår gamla svenska lanthäst genom re navel av de spillror , 
som i avlägset belägna bygder räddats undan förödelsen. Bristen på lanthästh ingstar var 
dock stor och man vände sig då till Norge, där renavel med no rska lanthästen - Gud
brandsdalska hästen (1947 namnä ndrad till Dölehäste n) - bedrivits sedan 1860-talet. Med 
importerade norska Döle-hingstar till de svenska lantrasstona byggdes konsekvent och 
må lmedvetet vår nygamla hästras upp. Den fick i premieringsreglementet av år 1900 för 
första gången rasbeteckningen »nordsvenska hästen». 

HINGSTUPPFÖDNINGSANSTALTEN WÅNGEN 

Det stod snart klart , a tt den nordsvenska aveln i fortsättningen inte kunde bygga på 
importhingstar från Norge. Som en mycket viktig milstolpe på den nordsvenska hästens 
väg framåt står Hingstuppfödningsanstalte n Wången, som började sin verksamhet 1903, 
sedan staten året inna n upplåtit militärbostället Wången i Alsens socken i Jämtland , 5 mil 
väster om Östersund , till Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Kopparbergs läns 
hushållningssällskap för nordsvensk hings tuppfödning. Under åre n 1967-1985 har Jämt
lands läns hushållningssäUskap ensamt varit huvudman för Wången, sedan de tre ovan 
nämnda hushå llningssällskapen på grund av starkt försämrade ekonomiska resurser till 
följd av omorganisation av rikets hushållningssällskap måst säga upp samarbetsavtalet 
med Wången. 

Den I juli 1985 ombildades Hingstuppfödningsanstalte n Wången till Stiftelsen Wången 
med följande intressenter: AB Trav och Galopp (ATG), Avelsföreningen för Svenska 
Varmblodiga Travhästen (ASVT), Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH), Jämtlands 
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Fig. 4. Vid Hingstuppfödningsanstalten Wången infördes draglagsprov med hingstarna 1928, hela 40 
år innan dessa prov blev obligatoriska i arbets hästaveln. 

läns hushållningssällskap (HS), Jämtlands läns landsting, Jämtlands Travsällskap, K ro
koms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Travsportens Centralförbund 
(STC) och Travklubben Sleipner. 

Målsättningen med nya Wången är att skapa ett centrum för avel och utbildning i främst 
norra Sverige. Aktiviteterna består av nordsvensk brukshingstuppfödning, hingsthållning, 
utbildningsverksamhet och Wången-dagar. För den nordsvenska hingstuppfödningen köps 
årligen 15-20 av de bästa hingstföl, som besiktigats in i hela Sverige. Hingstarna används 
vid de olika hästkörar- och hästskötarkurser, som med stor framgång numera bedrivs på 
Wången. E leverna kommer från hela landet. Godkända hingstar säljs som avelshingstar 
vid fyra års ålder. Övriga hingstar kastreras och säljs som skogshästar m. m. Sedan 
Wångens start 1903 har ca 700 nordsvenska hingstar gått ut i avelsverksamheten. 

Hingsthållningen vid Wången är en avelsservice till stoägarna inom trav- och ridsporten . 
Kursverksamhe ten är numera mycket omfattande och gäller främst skogskörning och 
hästskötsel, men kurser anordnas också i hovvård, skolkörning och diverse kurser för 
JUF, Blå Stjärnan, Ridfrämjandet m. tl. 

I ett om- och nybyggnadsprogram har på Wå ngen de senaste åren investerats ca 6,5 mkr. 
Finansieringen har till största delen skett genom lokaliseringsstöd och lån från närings
livet. 

NORDSVENSKA H ÄSTEN IDAG 

Den nordsvenska hästen är en medelstor kallblodshäst. Rörelserna och energin överens
stämmer mer med den äd la hästens än med det tyngre kallblodets. Knappast någon hästras 
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Fig. 5. Den nordsvenska hästens framkomlighet i all terräng är fan tastisk. 

i världe n är mer ingående och allsidigt prövad och testad än den nordsvenska. Förutom 
sedvanlig konstitutionsundersökning blir alla Wången-hingstar från föl upp till 4 år sedan 
1959 två gånger per år undersökta med röntgenfotografering i de nedre extremitetsdelarna. 
Dragprov infördes vid Wången reda n år 1928, nästan 40 år innan sådana prov blev 
obligatoriska för kallblodshästar i la ndet. Sedan 1957 prövas därtill varje sommar hingstar 
och ston vid de av Föreningen Nordsvenska Hästen anordnade i de olika länen alteneran
de Hästdagarna, dels i terrängkörning med timmerlass, dels ibland också framför FN H :s 
specialbyggda mätarvagn. Hingstarnas lynnesegenskaper har av avelsledningen länge 
ägnats stor uppmärksamhet. Sedan 1973 insamlas och bearbetas uppgifter över alla hings
tars fruktsamhetsresultat. 

Nordsvenskarnas avelsområde, som från sekelskiftet var norrlandsläne n samt bl. a. 
Kopparbergs, Värmlands, Göteborgs och Bohus län samt Dalsland, har nu vidgats till att 
omfatta hela landet, inklusive Skånelänen. Nordsvenskens huvudsakliga arbetsområde är 
skogen, där han sedan länge anses oöverträffad som skogshäst , klok, smidig, energisk, 
lättfödd och förnöjsam. 

Rasorganisation är Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH), som bildades 1924. FNH 
anordnar utställningar, hästdagar med dragprov, svarar för rasstamboksföringen och 
bedriver a llmän upplysningsverksamhet. 

SKOGSBOLAGEN SOM HÄST UPPFÖDARE 

På 1950-talet inträdde för skogsbruket och för detta ansvariga en tra nsportsituation, som 
präglades av osäkerhet och oro. T ill följd av jordbrukets snabba meka nisering och den 
s tora och drastiska nedskärningen av häststammen såg sig många skogsbolag nödsakade 
att själva sörja för en viss hästhållning för att virkesfångsten skulle kunna tas fram ur 
skogarna. 

Några av de skogsbolag, som på 1950-ta let aktivt bedrev hästavel var Kopparfors , 
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Fig. 6. Plöjningstävlingar som DM, SM och NM med hästar arrangeras nu årligen, i Sverige av 
Jordbrukarungdomens Förbund, JUF. Här ett segrande ardennerekipage med en flicka som plöjare. 

Korsnäs, Marma-Långrör, Björkå, SCA , Uddeholm, Billerud , Holmen, Mölnbacka-Try
sil , Mo och Domsjö, Robertsfors och ytterligare en del andra. I alla dessa fall gällde 
hästintresset uteslutande nordsvenskar. I samband med hästuppfödningen tvingades man 
på flera håll att också organisera utbildningen av skogskörare. 

Redan mot slutet av 1950-talet hade mekaniseringen inom skogsbruket kommit så långt, 
att flera eller de flesta bolagen avvecklade sin egen hästuppfödning. I stället kontraktband 
några bolag hästkörare för gallringarna, ett förhållande, som ännu praktiseras på sina håll. 

ARDENNERHÄSTEN KOMMER 

Under korsningsexperimentens tid mot slutet av 1800-talet motsvarade på sikt knappast 
någon av de importerade raserna förväntningarna. Det var den svenske hippologen, Greve 
C. G. Wrange/, som kom att rikta uppfödarnas uppmärksamhet på den dåtida visserligen 
oansenliga men hårda belgiska ardennerhästen och förordade denna ras till korsning med 
vår lanthäst. 

De första ardennerhästarna kom till Sverige år 1873 och gällde tre hingstar, som kom till 
Värmland. Följande år infördes några ston till Blomberg i Västergötland. Detta blev början 
till en rad allt större importer. Mottagarområden var främst västgötalänen men på några 
årtionden hade den gamJa lanthästen bortkorsats och nästan undanträngts av de större 
ardennerhästarna i alla sydsvenska län upp till Västmanland. 

De hästar, som importerades under ardenneravelns första utvecklingsperiod , var alla 
inköpta i Ardennernas högland i sydöstra Belgien och av denna anledning gick de ofta 
under benämningen »bergsardenner». Importörerna befattade sig föga med de införda 
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Fig. 7. Vårbruk med ardennerhästar vid Skårby vid Ystad 1985. 

avelsdjure ns härstamning. De nöjde sig med att djuren var av »ardennerras». För rekryte
ring av hingstbeståndet var den spirande ardenneraveln under en lång följd av år nästan 
helt hänvisad till import frå n Belgien. Där hade ardennerhästen med tiden blivit tyngre än 
tidigare. 

Med den omfattning som ardenneraveln fick , var det både önskvärt och nödvändigt att 
man inom landet kunde få fram goda hingstar. Under dessa förhållanden var det naturligt 
att tanken på en sammanslutning, som kunde ha hand om stamboksföring och företräda 
andra för uppfödarna gemensamma intressen tog form. Det skedde 1901 , då »Stamboks
föreningen för Svenska Ardennerhästen» konstituerades. Denna omorganiserades 1923 till 
Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Avelsföreningen har jämte stamboksföring
en att bedriva konsulterande verksamhet, förmedla köp och försäljning av avelsdjur och 
att i övrigt verka för ardenneravelns främjande. 

ARDENNERSTUTERIER VÄXER UPP 
Intresset för ardenneravel ökade stadigt under seklets båda första dece nnier. Efterfrågan 
på avelsdjur, inte minst på goda stoföl, var livlig och prisläget i den tidens penningvärde 
högt. Talrika hingstföreningar kom till stånd. Största intresset låg inom Skåne-länen, 
Halland, Väster- och Östergötland , där en rad stora stuterier växte upp och där rasen 
snabbt nådde hög kvalitet. Härifrå n spred sig rasen till övriga sydsvenska områden. 

I intet annat land utöver hemlandet Belgien växte sig ardennerrasen så stark som i 
Sverige. Detta får till väsentlig del tillskrivas det förhål landet att vår gamla svenska 
lanthäst hade blivit så bortkorsad, undanträngd och förstörd av först alla importe r av 
varmblodsraser och efter 1850 av den långa raden tyngre hästar. Det var först i Norrland 
det blev stopp för ardennerns segertåg. Härtill bidrog naturligtvis den resoluta räddnings
aktion för vår gamla svenska häst , som genom veterinä rkårens föra nstaltande började 
kring sekelskiftet och om vilken vi ta lat tidigare. 
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Ardennerrasen importerades för att jordbruket behövde hästar med stor massa och 
tyngd att lägga i selen. Under första världskriget kom en del överstora hingstar av sämre 
slag med en allmänt sämre vävnadskvalitet. 

De efter andra världskriget förändrade förhållandena på jordbruket, där traktorerna 
övertog allt tyngre dragarbete, medförde att den tunga ardennerhästen inte längre hade 
någon användning. A velsarbetet har senare successivt inriktats på hästar av medelstort till 
mindre format. Detta har i sin tur medfört , att ardennerhästen över hela avelsområdet 
blivit mer likartad än tidigare. 

[NBÖRDES FÖRSKJUTNING MELLAN KALLBLODSRASERNA 

Så sent som 1944 hade ardennerrasen en helt dominerande ställning bland arbetshästarna. 
Nämnda år fanns i landet I 143 premierade ardennerhingstar, som betäckte 83 % av alla i 
aveln insatta kallblodiga ston. Dessa siffror skall jämföras med nordsvenska rasens 393 
hingstar, som betäckte 17 % av nämnda ston. 

Efter andra världskrigets slut och på grund av den därmed insättande starka motorise
ringen inom jordbruk och skogsbruk har ardenneraveln undan för undan förlorat i betydel
se och omfattning samtidigt som den nordsvenska rasen gått relativt starkt framåt. 

I början av 1970-talet hade de båda raserna i stort sett lika många i aveln verksamma 
hingstar, nämligen ca 100. Ardennerhingstarna betäckte då ca 60% och de nordsvenska 
hingstarna 40 % av kallblodsstona. År .1986 hade nordsvenskarna klart gått förbi ardenner
rasen vad gäller antalet premierade hingstar. Antalet var 129 respektive 107. Nämnda år 
betäckte hingstarna inom de båda raserna tämligen exakt samma antal ston eller I 200. 

DEN SVENSKA HALVBLODSHÄSTEN 

När man talar om halvblodsavel i Sverige menar man den varmblodiga eller ädla avel , som 
inte innefattar fullblodsavel eller avel med travhästar. Ursprungligen ansåg man i England 
halvblod som en produkt av fullblodshingst och ett sto, som inte var fullblod , »halfbred». 

Begreppen varmblod och kallblod är för den oinvigde svårbegripliga termer, då såväl 
ädla som tyngre hästar givetvis har samma blodtemperatur. Benämningarna kommer 
ursprungligen från Tyskland och är främst att hänföra till hästarnas allmänna tempera
ment. 

BROKIGT HÄSTMATERIAL I BOTTEN 

Det svenska halvblodet har uppstått ur ett brokigt hästmaterial. I äldsta tider använde 
krigsmakten den gamla svenska hästen, varom tidigare talats. Att denna häst var en 
förbluffande liten men seg, tålig och förnöjsam häst har också tidigare framhållits. Under 
1600- och 1700-talen infördes som krigsbyte mera storvuxet hingstmaterial från kontinen
ten. Det har också tidigare i denna uppsats berättats om den mycket betydande inkorsning 
av engelskt fullblod, som under främst 1800-talets första hälft ägde rum. Tidens mode var 
att förädla och öka upp storleken på den gamla svenska lanthästen. Som grund för denna 
varmblodsavel har dock alltid legat den svenska stostammen, medan hingstmaterialet 
oftast kommit utifrån. 

I och med svängningen i avelsinriktning efter 1850 mot huvudsakligen tunga arbetshästar 
skedde en klar differentiering mellan varmblod och kallblod. De förra hade sina använd
ningsområden inom främst krigsmakten, de senare inom jord- och skogsbruk. Det stora 
kavalleriet , det anspända artilleriet och andra truppförband , som var beroende av hästen 
fanns kvar. Varmblodiga hästar användes därtill till alla slag av lätta körslor, inte minst på 
godsen och de stora gårdarna. 



250 S . Dyrendah/ K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1988) 

BISTRA TIDER FÖR HALVBLODSAVELN 

Även om många olika raser fanns med vid den svenska halvblodshästens tidiga uppbygg
nad, blev det de tyska hannoveranska och ostpreussiska hingstarna, som blev de viktigaste 
hörnstenarna vid u ppbyggnaden av den svenska halvblodshästen. När första världskriget 
pågått några år började Tyskland lida brist på hästar. Den ena tyska uppkopskommis
sionen efter den andra kom till Sverige. Av militära skäl fick dock inga varmblodiga hästar 
exporteras. Priserna steg snabbt på de ka llblodiga hästarna och kom snart att ligga dubbelt 
så högt som för remonte rna, som inköptes för svenska armen. På varmblodshästar sjönk 
däremot priserna undan för undan . Ett ädelt , felfritt sto kunde på marknaderna köpas för 
så lågt pris som 200 kronor. När så vissheten om regementsindragningarna på 1920-talet 
kom, steg missmodet hos varmblodsuppfödarna ännu mer. 

AVELN LÄGGES OM MOT MERA TYNGD OCH MASSA 

I detta prekära läge för aveln var den första åtgärd man vidtog att införskaffa tyngre och 
större hingstar för att avkomman i större utsträckning än tidigare skulle kunna användas 
som draghästar i j ordbruket och dä rmed kunna konkurrera med ardennerhästen. Målsätt
ningen var alltså att förstärka den dåvarande halvblodshästen. Detta skedde bl. a. genom 
importer av hingstar från Oldenburg i Tyskland. 

En annan åtgärd , som avelsledningen a rbetade med , var att åter söka få Flyinge ti ll ett 
statsstuteri. Det hade lagts ner år 1888. I kamp med Ottenby på Öland - nedlagt statsstuteri 
efter brand 1892, lyckade man få det återupprättade stuteriet förlagt till F lyinge. 

Andra åtgärder, som avsåg att strama upp ha lvblodsaveln var bildandet av de lantliga 
ryttarföreningarna och tillskapandet av avelsföreningen för den varmblodiga hästen i 
Sverige. Tiden var alltså kärv och många tidigare varmblodsuppfödare övergick till den för 
tillfället mer lönande kallblodsaveln. 

Under åren 1916-1922 inköpte svenska staten ca 25 hingstar av hannoveranskt slag, en 
import, som på sin tid kritiserades våldsamt. Något senare kom till landet ett antal ston 
och hingstar av oldenburgsk ras. Någon konkurrens med ardennerrasen som draghäst blev 
inte importerna av tyngre material . Positivt synes dock ha varit att stostammen fick något 
mer massa och storlek. Åren kring 1930 importerades både hingstar och ston av ostpreus
siska och hannoveranska stammr, men också några fullblodshingstar tog staten in från 
England. 

Under krigsåren 1939-1945 kunde importer inte ske utan svenskfödda hingstar fick 
chansen att ko mma fram och visa, att aveln hunnit långt i kvalitetshänseende. Rekrytering
en vid Flyinge har genom åren skett, förutom genom importer, av som föl inköpta 
svenskfödda hingstar, samt de som frambringats i stuteriet. Bloduppfriskning utifrån har 
visat sig nödvändig och en sådan skedde under åren kring 1950 genom import av bl. a. tre 
ostpreussiska hingstar samt senare några framstående fullblodshingstar. 

FÖRSVARET AVHÄSTAS 

1925 års försvarsbeslut innebar bl. a. , att kavalleriet skars ned från åtta till fyra regemen
ten. Antalet stamhästar minskade därmed tiU 2 200. Totalt hade a rmen 4 460 hästar före 
nedskärningen. De nu övertaliga hästarna utackorderades som reservhästar. 

Vid 1942, 1949 och 1955 års riksdagar beslöts om minskningar av antalet ryttarskvad
roner. Därmed avhästades tre kavalleriregementen och kvar stod Norrlands dragonrege
mente. År 1966 fattade dåvarande chefen för armen beslutet , att de sista beridna norrländ
ska skvadronerna skulle omorganiseras och utrustas med bandvagnar. Denna organisation 
var helt genomförd till budgetåret 1969/70. 
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En livgardesskvadron skulle finnas kvar i Stockholm enligt beslut vid 1949 års riksdag. 
Den skulle delvis vara beriden för att bl. a. användas för ceremoniella ändamål. Skvad
ronen blev 1975 regemente och fick namnet Livgardets Dragoner. Militärpolisutbi ldningen 
fördes över till regementet. Till detta hörde mindre än 200 hästar, varav ca 70 var 
uppstallade i Stockholm. Ett mindre antal disponerades av Ridskolan på Strömsholm, 
resten var utackorderade. 

I avsikt att rädda den beridna högvakten i Stockholm har nyligen bildats Stiftelsen för 
den beridna högvakten, vilken sommaren I 987 övertog försvarets sista egna hästar. 
Hästarna skall fortfarande stallas upp på Kl vid Lidingövägen i Stockholm. 

DEN CIVILA ACKORDHÄSTORGANISATIONEN 

De sista hästanspända förbanden utgick ur armen i och med utgången av budgetåret 
1975n6. Den I juli 1976 övertog den nybildade Stiftelsen för ackordhästorganisationens 
bevarande armens hästar, med undantag av de, som hörde till Livgardets Dragoner. 
Ackordhästorganisationen har som huvudintressenter ridsportorganisationerna och de 
från förbanden övertagna hästarna har i stor utsträckning utnyttjats som lektionshästar i 
ridhusen. 

AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN , ASVH 

Bildandet av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 1928 som riksorganisation 
för uppfödarna och intresserade av den svenska halvblodsaveln skall ses som en av de 
räddningsaktioner, som tillkom i den bekymmersamma tid aveln befann sig i. 

Genom målmedvetet och hängivet arbete har ledningen för Flyinge, uppfödare och deras 
företrädare i avelsföreoingen lyckats utveckla den svenska halvblodshästen till en interna
tionellt erkänd ridsporthäst. A velsföreningen har på ett utmärkt sätt lyckats bära upp aveln 
under perioder av ekonomisk nedgång och inte minst betydelsefullt blev avelsföreningens 
arbete, då avhästningen inom försvaret blev en realitet. De t har flera gånger gäl lt att helt 
enkelt mobi.lisera krafterna för att denna avelsgren skulle överleva. Avelsorganisationen 
har i sina strävanden haft utomordentligt gott stöd i verksamheten vid Flyinge och även 
vid Strömsholm. 

Under de senaste 20-30 åren har den civila ridsporten haft ett väldigt uppsving och 
omställningen från kava.llerihästar tiH ridsporthästar på hög interna tionell nivå har skett 
förvånansvärt smidigt. 

STORA AVELSFRAMGÅNGAR 

Svenska halvblodshästar har under mycket lång tid gjort goda insatser vid de olympiska 
spelen. Ända sedan olympiaden i Stockholm 1912 har ryttare på svenskfödda hästar tagit 
medaljer i dressyr vid samtliga spel utom vid de bojkottade spelen i Moskva 1980. Intet 
annat land kan uppvisa en sådan homogenitet i prestationerna. Många fälttävlansfram
gångar har också inhöstats med svenskfödda hästar. 

HALVBLODSAVELN IDAG 

Den svenska halvblodsstammen består idag av ca 5000 fölston och 150 hingstar. Avelsur
valet har efter hand skärpts på framför allt hingstsidan. Målet för aveln är en ädel, korrekt, 
sund och hållbar varmblodshäst av god ridhästmodell med gott temperament och presta-
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Fig. 8. 16 halvblodshingstar i elevkadrilj på Flyinge 1986. 

tionsduglig för rid- och körsporte ns olika discipliner. Bruksprov för hingstar. som infördes 
1977 har lett till betydligt mångsidigare testning av hingstarna för sina anlag till dressyr och 
hoppning. 

Under år 1985 bildade avels- och ridsportorganisationerna i Sverige ett aktiebolag med 
namnet Equine Swede Horse AB. Bolaget skall svara för centraliserad hingstp re miering, 
bruksprov för hingstar, rikskvalitetstävlan och verka för export av lämpliga hästar m. m. 

Avelsföreningen ingår som en av stiftarna i Sveriges Avels- och hästsportcentrum 
Flyinge, som började sin verksamhet de n I januari 1983 och har därmed möjlighet att även 
i fortsättningen påverka avelns inriktning på ett positivt sätt. 

SVENSKA RIDSPORTENS CENTRALFÖRBUND, SRC 

Ridsportens huvudorganisation, Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC, bildades år 
1912. Organisationen har till ändamål att verka för ridsportens utveckling, att stödja och 
främja ridsporten i dess olika former och att genom utarbetande och fastställande av regler 
för tävling åstadkomma samordning av arbetet inom ridsporte n. SRC, som är medlem av 
den internationella ridsportfederationen , FEi, och ansvarig för den olympiska ridsporten i 
Sverige, uppbär statsanslag via Sveriges Riksidrottsförbund. SRC utfärdar täv lingsregle
menten, utbildar domare, ba nbyggare och a ndra täv lingsfunktionärer. Centralförbundet 
leder också tävlingsverksamheten i Sverige, arrangerar internationella tävlingar samt 
medverkar till utbildning av täv lingsryttare och tävlingshästar. 

SRC beräknar, att ca 300000 svenskar f. n . rider regelbundet för motion och tävling. 
75 % av rytta rna är under 25 år. Ridsporten är enligt Riksidrottsförbundets statistik den 
tredje största ungdomssporten efter fotboll och ishockey. I la ndet linns f. n. ca 600 
ridklubbar med ett medlemsantal varierande mella n 50 och 1 500. Ryttar-VM 1990 i 
Stockholm blir världens största ryttartävling alla kategorier och det största evenemanget , 
som ägt rum i Stockholm. Arrangör är SRC och högsta ansvaret har den utsedda national
kommitten med representanter för svenskt näringsliv, samhället och sporten. Huvudarena 
blir Stockholms Stadion och terrängavsnitte n förläggs till Ladugårdsgärde och Djurgården. 
Tusentalet ryttare och lika må nga hästar från ett 40-tal länder beräknas delta . 
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Fig. 9. Flyinges nya ridhall sedd från uppvisningsplatsen . 

SVENSKA LANTLIGA RYTTARFÖRENINGARNAS CENTRALFÖRBUND, SLRC 

Som tidigare nämnts tillkom i ett tryckt avelsläge de första lantliga ryttarföreningarna år 
1928. Härigenom skapades möjligheter att omhänderta både de hästar, som armen inte 
köpte men också den hästintresserade ungdomen. Antalet föreningar växte snabbt och ett 
centralförbund bildades 1936. I SLRC ingår föreningar från Bodenortens i norr till Sydslät
tens i söder och räknar idag ca 10000 medlemmar. 

Förbundets syfte är att omhänderta ungdomar och att utveckla deras intresse för hästar 
och hästsport, att stödja aveln med den svenska varmblodiga hästen, bistå vid utbildning 
av varmblodiga hästar och att samverka med övriga nationella hästsportorganisationer 
liksom med de internationella lantliga organisationerna. SLRC, som arbetar ideellt, har ett 
väl utvecklat samarbete med Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen . 

FLYINGE - STRÖMSHOLM 

Vi har i det föregående i tlera sammanhang omnämnt Flyinge och Strömsholm. Det finns 
anledning att ytterligare med några ord beröra dessa gamla hästcentra. 

FLYINGE 

Skåne hade nätt och jämt blivit svenskt efter freden i Roskilde 1658, när den svenske 
kungen Carl X Gustav bestämde sig för att anlägga ell statligt stuteri i Flyinge. 1661 
grundades stuteriet. Aveln var redan från början inriktad på att få fram bra rid- och 
vagnshästar till armen. Flyinge har genom åren genomgått skiftande öden. I och med 
armens motorisering på 1950-talet började statens intresse för Flyinge minska. 

På förslag av 1979 års hästutredning beslöt riksdagen, att statens ansvar för Flyinge 
hingstdepå och stuteri skulle upphöra från den I januari 1983 samt att verksamheten skulle 
överlämns till en privat stiftelse, Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge, 
bestående av Sveriges sex största avels- och hästsportorganisationer. Dessa är Avel för
eningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), Avelsföreningen för Svenska Varm
blodiga Travhästen (ASVT), AB Trav och Galopp (ATG), Svenska Fullblodsavelsför
ningen (SFAF), Svenska Lantliga Ryttarföreningarnas Centralförbund (SLRC) samt 
Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC). 
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Stiftelsens hittills utförda arbete i förening med en utomordentlig insats från svenskt 
näringsliv samt ett gott samarbete med statliga och kommunala myndigheter har gjort att 
Flyinge är på väg au byggas upp till ett modernt hästcentrum efter internationella mått. 

STRÖMSHOLM 

Strömsholm i Västmanland har vari t hästcentrum sedan Gustav Vasas tid. Kungen inrätta
de här en s . k. stogång av den svenska hästrasen. Dessa ston tillfördes hingstar , som togs 
in bl. a. från Nederländerna. Liksom F lyinge har Strömsholm haft tider av uppgång och 
nedgång både som stuteri eller hingstdepå eller bådadera. 

År 1868 inrättades på initiativ av kung Ka rl XV e n central ridskola för armen på 
Strömsholm. Denna blev genom 1936 års försvarsbeslut en för samtliga truppslag gemen
sam rid-, kör-och dressyranstalt . År 1968 lades all militär personalutbi ldning ned på 
Strömsholm. Sedan dess har Riksföreningen för Ridningens Främjande (RidF) övertagit 
driften av anläggningen . 

RIDFRÄMJANDET, RIDF 

Ridfrämjandet tillkom 1948 som e n följd av 1945 års statliga utredning rörande åtgärder för 
ridhästavelns befrämjande. RidF har till syfte att vara en hela landet omfattande organisa
tion till främjande av ridning, körning m. m. som folksport. RidF:s verksamhet skall i 
första hand inriktas på att ge såväl yngre som vuxna möj lighet till god utbildning i ridning 
och körning samt undervisning i hästkännedom till lägsta möjliga kostnad. RidF medver
kar till uppförande av ridhusanläggningar, anskaffning och utbildning av hästar samt 
utbildning av ridinstruktörer, utbildar ungdomsledare och föreningsfunktionärer. 

RidF har ( 1986) ca 155 000 medlemmar fördelade på ca 450 lokalavdelningar och ett 50-
tal s tallklubbar. De senaste åren har RidF:s medlemsantal ökat med 3-5 % per år. 

RidF:s huvudman vad gäller tilldelning av statliga medel är Jordbruksdepartementet. 
Medlen fördelas av Riksidrottsförbundet. 

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA 

Efter framstä llning hos skolöverstyrelsen och uppvaktning hos utbi ldningsministern har 
trav- och galoppsportorganisationerna 1987 upprättat ett samarbetsavtal med Ridfrämja n
det att från de n I juli I 987 vid Strömsholm få driva e n Hästsporte ns Folkhögskola. I 
budgetpropositione n för 1987/88 har regeringen föreslagit , att Hästsporte ns Folkhögskola 
vid Strömsholm får drivas med statsbidrag. 

SMÅHÄSTRASER, PONNYER 

Som ponny klassas hästar med en mankhöjd av högst 147,3 cm. Som framgått av inled
ningskapitlet om Sveriges hästbestånd finns i landet e nl igt beräkningar inte mindre än ca 
30000 småhästar av många olika raser, alla utom gotlandsrusset importerade under senare 
tid. Man har menat , att åtskilliga importer och aveln med i många fall »leksakshästar» är 
ett uttryck för »goda tider» i landet . Överraskande får anses vara, att antalet premierade 
hingstar i landet av världens minsta häst , shetlandsponnyn, men också av gotlandsruss, 
sedan åtskilliga år tilJbaka är större än antalet hingstar av såväl ardennerrasen som av den 
nordsvenska rasen. Varje ponnyras ha r sin egen riksorganisation, en del raser har dä rtill 
lokala föreningar eller klubbar. Ponnyorganisationerna är i sin tur samordnade i Svenska 
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Fig. JO. Svenskt Ponnyderby 1986 på Jägersro. Här den spännande slutstriden . 

Ponnyavelsförbundet , SPAF. Nyligen har för ponnyraserna bildats en travorganisation 
Svenska Ponnytravförbundet (SPTF), som skall samarbeta med »stora» travet, STC. 
Särskilt anslag till denna ungdomsverksamhet utgår från ATG. 

GOTLANDSRUSS 

En av de mera betydande ponnyraserna är Russet, som sedan urminnes tider funnits på 
Gotland. Dessa småhästar - storleken varierar mellan 115-130 cm i mankhöjd - har nu sin 
utbredning över hela landet och dess avelsorganisation, Svenska Russavelsföreningen, 
räknar med att stammen idag omfattar ca 8 000 djur. År 1986 fanns 136 godkända russ
hingstar. Intresset för russtrav är mycket stort på många håll i landet. Också inom 
barnridsporten har russet sin givna plats och har framgångar inom både hoppning och 
dressyr. 

FJORD HÄSTEN 

Från Norge började man i början på 1950-talet importera Fjordhästen, som i århundraden 
renavlats på norska Vestlandet, där den använts i jordbruket på de små fjällgårdarna samt 
inte minst som skjutshäst. År 1986 fanns i Sverige drygt 2000 stamboksförda fjordston 
samt ett 80-tal hingstar. Genom sitt goda lynne och allsidighet lämpar sig fjordhästen , 
»fjordingen» väl som en mindre familjehäst. 

ANDRA SMÅHÄSTAR 

Från England har importerats åtskilliga ponnyraser. Bland dessa märks Welshponnyn, 
som anses vara en lämplig barnponny. Rasen, har lyckats väl i såväl hoppning som 
dressyr. En annan gammal engelsk ras är New Forest-ponnyn. Inom rasen verkar drygt 50 
hingstar, men i aveln finns i Sverige endast ca 400 ston. Shetlandsponnyn är världens 
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minsta häst med sin mankhöjd av max 107 cm. De flesta hästar av denna ras ä r mellan 90 
och 100 cm. På She tlandsöarna, varifrån rasen härstammar, har dessa hästar funnits sedan 
före Kristi födelse , men det var först under mitten av 1800-talet som de började exporteras 
till England och Skottland. Där användes de främst som dragare i kolgruvorna. År 1986 
betäckte 137 godkända hingstar i Sverige ca 1200 ston. Shetlandsponnyn brukar rekom
menderas som lämplig nybörjarponny för barn. 

Connemara-ponnyn kommer från Irland, där den användes som dragare i familjejordbru
ket men också som hopphäst och för krävande jaktritter. I hemlandet är Connemaran känd 
som »den lilla hästen med det stora hjärtat ». I Sverige finns f. n. ca 50 hingstar av rasen. 

Islandshästen är en härdig, allsidig ridhäst , som skall ha minst fyra gångarter. Förutom 
de mer kända, skritt , trav och galopp, ska hästen också ha tölt , som är en fyrtaktig, 
rullande gångart med samma fotförflyttning som i skritt. När hästen töltar, håller den 
ryggen sänkt, huvudet rest och går ofta med en stor frambensaktion. Bara något drygt 100-
tal ston av denna ras är i avel i Sverige. 

YTTERLIGARE NÅGRA IMPORTRASER FÖR SPORTÄNDAMÅL 

Arabiskt fullblod eller den arabiska hästen är en mycket gammal hästras av ridhästtyp, 
som under tidernas lopp utnyttjats för inkorsning i en lång rad andra raser för att tillföra 
bl. a. harmoni och skönhet. Storleken håller sig för araber i allmänhet kring 150 cm. 
Genom ett mindre antal personers insatser här i landet har export av högklassiga araber ägt 
rum främst till USA. Korsningsprodukter mellan arabiskt fullblod och engelskt fullblod 
kallas angloaraber. 

Som uddaraser för främst ridsport , som under de senaste åren tagits in till Sverige, kan 
nämnas Lippizzanerhästen från Österrike, Morganhästen och Amerikansk Quarterhäst 
från USA. 

TRAVARAVEL OCH TRAVSPORT 

Kappkörning med häst har allmogen, speciellt i Norrland, sysslat med sedan århundraden 
tillbaka. Sådan kappkörning bedrevs tidigt på vinterns isar. Pris sattes på det hästekipage, 
som efter kyrkbesöket snabbast kunde ta sig från högmässan. Regelrätta travtävlingar 
kördes på Storsjöns is vid Östersund redan 1832, men också i Stockholm och Göteborg 
kördes sådana tävlingar på 1830-talet. Intresset spred sig och på 1890-talet kördes under 
några år de första tävlingarna med vadhållning på totalisator. Snart blev emellertid 
arrangörerna av sådana tävlingar åtalade med motiveringen att detta spel var att betrakta 
som hasardspel. Förbud utfärdades mot allt totospel , ett förbud, som kvarstod till år 1923, 
då det blev fritt fram för totalisatorspel. 

SVENSKA TRAVSPORTENS CENTRALFÖRBUND, STC 

Redan 1884 bildades i Stockholm Allmänna Svenska Travklubben, som bl. a . arrangerade 
istrav på norra Brunnsviken i Stockholm. I samband med första Nordiska spelen år 1901 
grundades Svenska Travsällskapet. Efter totalisatorns återinförande år 1923 delades orga
nisationen upp i Stockholms Travsällskap och Svenska Travsportens Centralförbund 
(STC), som idag är administrativt samlingsorgan för svensk travsport. 

I och med att totoförbudet upphävts , blev det fart på travsporten. Medan man tidigare 
kört tävlingarna främst på vinterisarna, började permanentbanor anläggas på olika håll. 
Travet kördes tidigt med den gamla lanthästen, senare nordsvensken, men travsporten har 
alltmer övergått att gälla ett varmblodigt hästmaterial, som i a llt väsentligt från början var 
baserat på importer, i första hand från USA. Den svenska travsporten är nu helt självför-
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Fig. Il. Varmblodslopp. Stora Treåringspriset för s ton på Romme Travbana 1986. 

sörjande beträffande tävlingshästar. Importandelen är mycket liten och överträffas klart av 
exporten av svenska hästar. På avelssidan importeras dock fortfarande högklassiga ameri
kanska och även franska avelshingstar. 

Vad gäller antalet startande hästar fortsätter varmblodstravaren att öka starkt. Denna 
ökning under de senaste tio åren är 50%. Antalet startande kallblodhästar, som minskade 
under 1960- och 1970-talen har under 1980-talet ökat något. 

Näst USA och möjligen också Frankrike står i nuläget svensk varmblodig travsport, 
dess organisation , hästmaterial och kunnande främst i världen. Genom en stark utveckling 
av totalisatorspelet har 10000-tals människor på olika sätt blivit beroende av eller engage
rade i travsporten som uppfödare, hästägare, träna re eller på annat sätt involverade i 
tävlingsarrangemangen. 

AB TRAV OCH GALOPP (ATG) 

Överordnat organ för trav- och galoppsporten i landet är AB Trav och Galopp (ATG), som 
skall verka för att trav- och galoppsporten inom landet skall kunna bedrivas på ett sådant 
sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling tryggas inom de av stats
makterna angivna ramarna. ATG startade sin verksamhet I januari 1974 i enlighet med ett 
avtal mellan svenska staten ä ena sidan och travsportens respektive galoppsportens båda 
centralförbund , STC och SGC, å andra sidan. Aktierna i ATG ägs av STC och SGC, men 
regeringen tillsätter fyra av styrelsens åtta ledamöter, inklusive ordföranden. 

ATG har huvudansvaret för trav- och galoppsportens ekonomi liksom för totalisatorspe
let och bestämmelserna för detta. I landet finns år 1987 30 travbanor och 3 galoppbanor. 

Sportens förankring i samhället bygger alltså på det avtal mellan staten och sporten , som 
reglerar verksamheten i stort. Genom travets kraftiga utveckling får staten stora inkomster 
frän såväl totalisatorspelet som frän alla dem, som är sysselsatta inom näringen. Den 
omfattande hästhållningen betyder mycket också för jordbruket. 

17-878038 
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Fig. I 2. Galopptävlingarna går nu nästan året runt. 

Svensk travsport har under senare år påtagit sig en rad uppgifter för att främja hästhåll
ning och värna om hästarna. Så har ATG satsat på veterinärkliniker, som redan finns på 
hälften av landets permanenta travbanor, liksom också på specialutbildning av hästveteri
närer. 

Sedan staten lämnade huvudamannaansvaret för hästfrågorna i landet har sporten tagit 
visst ekonomiskt ansvar för Flyinge och Wången samt hingstpremieringen . Sporten har 
själv övertagit ansvaret för avelsvärderingen av travarraserna och galopphästarna. 

YTTERLIGARE NÅGRA FAKTA KRING SVENSK TRAVSPORT 

Med hänsyn till travsportens snabba och enorma utveckling under de senaste åren skall 
nedan lämnas ytterligare några fakta. 

I landet finns 1987 ca 40000 travare , de allra flesta av varmblodigt slag. År 1965 skildes 
de nordsvenska travarna från den nordsvenska brukshästen och betecknas nu som särskild 
ras , kaJlblodstravaren. Av de 40000 travarna är ca 25000 i täv lingsbar ålder och av dessa 
räknar man med att ca 10000 startar varje år. I travaraveln finns idag ca 310 godkända 
hingstar och ca 9 000 fölston. 

AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA TRAVHÄSTEN (ASVT) 

A velsfrågorna för den varmblodiga travaraveln omhänderhas av A velsföreningen för 
Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), medan kallblodstravaren som sin organisation 
har travklubben Sleipner. ASVT har 1987 2 400 medlemmar och organisationen omsätter 
4,5 milj. kronor. 

Uppfödningen av varmblodiga travhästar sker till 95 % hos lantbrukare med 1-5 ston. 20 
stuterier har 10-20 ston, medan 10 större stuterier håller mer än 20 ston. 

Enligt uppgift från ASVT levererar jordbruket årligen hästar till travsporten för ca 200 
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milj . kronor. Jordbruket beräknas därtill leverera foder- och strömedel till tävlingshästarna 
för ca 200 milj. kronor. För produktion av hö och bete åt travhästarna beräknas behövas ca 
20000 ha. 

Från Sverige har under de senaste åren exporterats ca 400 travare till ett värde av ca 30 
milj . kronor, medan importen av högklassigt avelsmaterial uppgår till ett värde av ca 10 
milj . kronor. 

GALOPPSPORTEN 

I likhet med travsporten är också galoppsporten i Sverige av gammalt datum. De första 
regelrätta kapplöpningarna enligt vedertaget internationellt mönster och jämförliga med 
nutidens, anordnades i Sverige redan 1831 på Ladugårdsgärde i Stockholm. 

Galoppsporten var länge betraktad som en exklusiv officerssport, som i början hade viss 
svårighet att hävda sig. I och med totalisatorns återinförande 1923 ingick kapplöpningarna 
i ett nytt skede, antalet löpningsdagar ökade snabbt. Tyngdpunkten låg på slätlöpningar 
ridna av yrkesryttare. 

SVENSKA GALOPPSPORTENS CENTRALFÖRBUND (SGC) 

avlöste år 1959 den tidigare organisationen Jockeyklubben. SGC är nu galoppsällskapens 
centrala serviceorgan som leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. 

Den svenska galoppsporten har inte haft samma utvecklingskurva som travet och den 
svenska fullblodsaveln har järnfört med travaraveln en blygsam omfattning. Man har 
beräknat, att i landet finns ca 3 000 fullblodshästar för galoppsporten. Denna är alltjämt 
beroende av importerat material , främst hingstar. Under 1986 startade mindre än I 000 
galopphästar, medan motsvarande siffra för de varmblodiga travarna var 8 600. Av trav
och galoppsportens omsättning 1986 bidrog galoppsporten med 4 %. 

SVENSKA FULLBLODSAVELSFÖRENINGEN (SFAF) 

Den svenska fullblodsavelns intressen organiseras genom Svenska Fullblodsavelsförening
en (SFAF), som tillsammans med Jockeyklubben är stamboksförande organisation för 
fullblodsaveln. Föreningen har länge genom importer av högklassiga fullblodsston från 
England sökt förbättra det svenska avelsmaterialet. Galoppförbundet har ca 175 medlem
mar, som äger ca 90 % av de registrerade fullblodsstona i Sverige. 

TOTALISAlDRN OCH SKATTEN TILL STATEN 

Efter motionsvis framförda yrkanden därom anhöll riksdagen i skrivelse den 27 februari 
1923, att Kungl. Maj:t för beredande av medel till understöd åt landets hästavel, ville 
medge, att vissa av Kungl. Maj:t godkända föreningar vid offentliga kapplöpningar och 
travtävlingar finge anordna vadhållning för allmänheten med totalisator under villkor att 
föreningarnas vinst inbetalades till statsverket. Förutsättning för anordnandet av totalisa
tor skulle gälla, att den därav uppkommande vinsten skulle komma den svenska hästaveln 
till godo. 

Bakgrunden till totalisatorns införande är intressant, när man idag konstaterar, vilka 
enorma summor staten i form av totoskatt årligen tar in utan att idag lämna hästaveln något 
som helst stöd. 

Totalt omsatte spel-Sverige - alla lotterier, spel och tips 131/2 miljard kronor. Hästspor
ten omsatte härav mer än 4 miljarder kronor , vilket utgör en marknadsandel av 30,6%. 
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Roulelle 
460 Mkr" 

Övriga lollerier 
825 Mkr' 

• Uppskattade siffror 

Oddsel 
88 Mkr 
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Måltips 
438 Mkr 

Joker 
529 Mkr 

Spel-Sverige 
Total! omsanes 13.536 Mkr 
på spel 1986. Haslsporten 
omsane 4.137 Mkr -
en marknadsandel av 
30,6%. Fig. 13. Spel-Sverige. 

I totoskatt till staten, 10% av omsättningen, inlevererade trav- och galoppsporten år 
1986 414 milj . kronor. Omsättningsökningen för sporten beräknas komma att öka ännu mer 
och statens inkomst på hästarna därmed också bli ännu större. 

STATEN LÄMNAR HÄSTARNA 

Som första centralorgan för Sveriges hästavel inrättades 1818 Kungl. Stuteriöverstyrelsen . 
Denna styrelse upphörde år 1933 då hästavelsfrågom a överfördes till en nyinrättad stuteri
byrå inom Kungl. lantbruksstyrelsen. Denna byrå verkade till la ntbruksstyrelsens omorga
nisation år 1957. H ästavelsärendena förlades då till styrelsens veterinär- och husdjursbyrå. 

Den 7 juni 1979 tillkallade dåvarande chefen för jordbruksdepartementet en kommitte 
med uppdrag att utreda frågan om statens stöd till hästaveln m. m., » 1979 års Hästutred
ning». Utredningen avlämnade i oktober 1982 sitt huvudbetänkande, i vilket föreslogs , att 
staten överlämnar hästavelsfrågorna till landets hästavelsföre ningar, som alla tillsammans 
bildar en ny huvudmannaorganisation för hästavelsarbetet , avelskontrollen , premierings
väsendet m. m. Utredningen föreslog, att den tilltänkta huvudmannaorganisationen av 
statsmedel skulle tilldelas dels övergångsanslag dels kontinuerligt driftsanslag. 

Jordbruksministem framlade för riksdagen hästutredningens förslag vad gäller utlyftan
det av hästavelsfrågorna frå n lantbruksstyrelsen och dessas överförande på hästavelsorga
nisationerna själva. Han var däremot inte beredd att föreslå några statliga medel , som 
skulle ge den nya paraplyorganisationen rimliga möjligheter att på sikt funge ra. 

Jordbruksministerns förslag blev riksdagens beslut den 29 mars 1984. 

SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDET 

I oktober 1984 hade en interimstyrelse för en avelsföreningarnas paraplyorganisation sitt 
första sammanträde. Under 1984-85 utarbetades stadgar för organisatione n, som skulle 
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benämnas Svenska Hästavelsförbundet (SH), som alltså övertagit lantbruksverkets tidiga
re uppgifter vad gäller hästaveln. Alla hästrasers riksorganisationer - 17 stycken - på 
avelsområdet är i nuläget knutna till SH . Dock med några undantag. Trav- och galoppspor
tens organisationer beslöt att inte ingå i SH. Dessa organisationer handhar själva avelskon
trollen, avelsvärdering, registrering, stamboksföring m. m. 

HÄSTARNA OCH FRAMTIDEN 

Av det ovan sagda framgår klart, hur hästsporten, sporthästaveln och småhästarna under 
senare år övertagit arbetshästarnas tidigare dominerande ställning i landet. 

I synnerhet den varmblodiga travsporten har under senare år utvecklats oerhört kraftigt 
vad gäller kvantitet och kvalitet och syns ännu vara inne i ytterligare expansion. Omsätt
ningen i loppen liksom prispengarna når på de stora banorna enorma belopp. 

Svensk ridsport visar också den en lavinartad utveckling och har nu en mycket bred 
förankring framför allt bland ungdomen. SRC:s omsättning var år 1986 ca 20 milj. kronor. 

I landet finns numera ett stort antal småhästraser främst för barnridning men också för 
fri tidskörning och travsport. Aveln med flera av dessa raser verkar ha stagnerat och 
kanske har passerat en topp. 

De etablerade arbetshästraserna har under efterkrigstiden gått tillbaka. Detta gäller 
framför allt ardennerrasen, som nu vad gäller antal verksamma hingstar och år 1986 också 
vad gäller antalet betäckta ston överflyglats av den nordsvenska hästen. 

Företrädarna för arbetshästarna tillhör en helt annan ägar- och yrkeskategori med 
svagare ekonomiska resurser än sportens företrädare. Arbetshästrasernas riksorganisatio
ner har därför svårt att hålla igång sin nödvändiga verksamhet , stamboksföring, premie
ringar och bedriva upplysningsverksamhet. 

Riksdagen har hösten 1987 som följd av en motion uttalat att »en utvärdering bör göras 
av resultatet av statsmakternas 1984 fattade beslut att överlåta huvudansvaret för häst
avelsarbetet på avelsorganisationerna. Inte minst bör effekterna på avelsarbetet med de 
kallblodiga raserna beaktas.» 

Dagens arbetshästar har sin huvudsakliga uppgift i skogens gallringstransporter. Mot 
bakgrund av att landets halva skogsareal är bondeägd och att a llt större hänsyn i samband 
med gallring måste tas till biologiska skador på växande skogsbestånd får man förklaring 
till att efterfrågan på skogshästar för nämnda arbeten åter ökat inom många områden. 
Ännu gäller uppenbarligen den legendariska skogsmannens och skogschefens i Udde
holmsbolaget, Sven G. Ekman, utta lande att »Hästen är och förblir skogsbrukets mest 
fulländade maskin ». 


