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35-års jubileum är det i år för Föreningen 
Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg 
som det numera heter och kallas idag för 
distrikt.

BAKGRUND. 
1984 hölls det första års mötet i Scan Väst´s lokaler på Gässlösa 
i Borås.  

Ett konstituerande möte hölls redan året innan och då fick man 
hjälp av Ture Andersson från Riksföreningen för att få allt rätt 
och riktigt. Ett sextio-tal intresserade hästägare var på plats och 
ville gå med i den blivande lokalavdelningen. 
Anledningen till bildandet av en lokalavdelning var att samla 
uppfödarna i distriktet samt att utse fullmäktig som då får rösträtt 
i Riksföreningen och man kan på så sätt vara med och påverka. 

En av flera drivande till uppstarten, var Per Ericsson även 
uppfödare och tillika hingsthållare i distriktet, idag ägare till 
hingsten Ene-Blacken 1923.  Mycket att tänka på vid bildande 
av förening. Kostnader är något som behöver hållas ner när man 
som här börjar med tom plånbok. Per Ericsson jobbade då på 
Scan Väst, och lokal kunde hyras till möten för en ringa penning.    

En annan anledning till bildandet var att förmedla hästkunskap 
till medlemmarna. Detta anordnade och genomförde styrelsen 
i form av kurser såsom: selning, körning samt hovslageri mm. 
Man hade kursdagar på Strömmaskolan i Sätila som då var 
lantbruksskola, numera Strömma Naturbrukscentrum. 

FORTBILDNING anordnades också i form av studieresor 
till uppfödare och hingsthållare runt om i landet. Anrika 
hingstuppfödningsanstalten Wången besöktes vid något tillfälle, 
samt olika samlare av vagnar och hästredskap.    

AKTIVITETER 
Årsmötena i distriktet är och har varit välbesökta vilket är väldigt 
roligt. Från att dåtidens hästägare och uppfödare främst var äldre 
bönder och skogsägare till idag då många är yngre och flertalet 
är kvinnor. Intresset för olika aktiviteter är stort. Det anordnas 
fortfarande  studieresor, kurser hålls inom avelskunskap, 
uppvisningsträning, körning från unghäst till äldre körhäst, rid 
och körutflykter runtom i distriktet är återkommande   

UNGHINGSTBETE 
Då Wången på höstarna i sin glans dagar, köpte upp lovande 
hingstföl, och för att få spridning i aveln försökte de då köpa 
från varje län. Detta blev upphovet till Södra Älvsborgs 
Unghingstbete, som även det startade 1984 och än idag är aktivt. 
Anledningen till Unghingstbetet var att de unghingstar som ”blev 
över” när Wången valt ut sina, inte skulle behöva kastreras direkt 
som 1-åring. Nu kunde man bistå och underlätta för uppfödarna 
med sambete av likasinnade samt följa och se utvecklingen av 
unghingstarna. Viktigt för dessa unga individer att fostras, formas 
och utvecklas socialt i flock med likasinnade. 

I samarbete med ardennerföreningen har det sedan starten gått 
många 1 och 2-års hingstar, även inbjudna från andra distrikt 
i mån av plats, som utvecklats väl och visats fram till att bli 
godkända avelshingstar.   

AVELSARBETE 
Unghingstbetet bidrog till att hingstuppfödningen ökade och med 
det raderades en avelsmässig vit fläck på kartan. Uppfödning av 
nordsvensk brukshäst har sedan lokalavdelningens start stadigt 
ökat och är numera den dominerande rasen vid premieringar i 
Södra Älvsborg. Fortfarande är distriktet aktivt då det gäller att 
delta i avelsvärderingar samt att värna om och delta i körprov. 
Utmärkelser som bl.a uppmärksammas och premieras är 
Riksförenings hingsthållare- utmärkelse,  FNH:s Avelsdiplom,  
Stora Avelspriset, Frivilligt Körprov FKP samt Körbarhetsintyg 
KBI. Även ett lokalt tillkommet diplom ”Hederspris” till ston 
som stambokförs eller höjs delas ut. 
2016 var ett fint premieringsår…   I tre-årsringen gick då tretton 
ston, tio av dem fick diplom. (medlemsblad nr 3 2016) 

Samarbetet med Hästavelsföreingen är också fortfarande 
frekvent, främst då det gäller utställningar och vår årliga 
fölmönstring där moderlandsraserna och kallblodsföreningar 
är inbjudna. Stora utställningar i dessa samarbeten har varit i 
Älvsered och Berga Gård i Gällstad.  

föreningen nordsvenska hästens lokalavdelning 
i södra älvsborg, genom tiderna

Körträff i Fotskäl, paret är fuxen Cazandra e. Lazer -Tagg 
den bruna Lamona e-Opus - Faxe. Ägare/kusk Rebecka 
Gustavsson Fotskäl

Fölmönstring:  Cazandra med stoföl e. Zultan  Ägare/
uppfödare: Rebecka Gustavsson Fotskäl
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NORDSVENSKA HÄSTENS DAG 
1991 var första gången Södra Älvsborg stod som värd. Detta 
gjordes i Ulricehamn och huvudtemat var att visa Nordsvenskens 
mångsidighet. 
Förevisning av jord och skogsbrukskörning varvades med 
spannkörning, tömkörning och ridning. 

Per Eriksson med Lindar 1823

Liss Arvidsson kör med sitt par vänster häst Dora e. 
Åsaprinsen 1678 u. Donna uppfödare Per Eriksson 
Aplared. Högerhäst Simona e. Sirocko 1669 u. Fanny 
uppf. Sven Andersson Harekulla.  Han kör in länets 
premieringsförrättare Överste löjtnant Bengt ”blomman” 
Blomqvist, som presenterade dagens hästmaterial.

Integral 1789 ägare Lennart JohanssonLars-Åke Johansson med Dal 1771 

Frivilligt Körprov 
FKP, Körbarhetsintyg 
KBI samt 
diplom”Hederspris” 
delas ut på årsmötena.
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Sven Andersson från Dalsjöfors och hans 
nordsvenska par Fanny och Tironto, som kom 
tvåa i plöjningen 1990, visade vad de kan.

Axplock från 
tidningsurklipp från 
hästdagen 1991, från ATL 
samt Ridsport.
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2002 var det dags igen och denna gång var platsen Tånga Hed i 
Vårgårda. 
Även denna gång var Nordsvenskens mångsidighet i centrum. 
Temat för dagen var ”Astrid Lindgren” och dagen till ära hade 
en ”FNH-kör” satts ihop och denna kördes in i en vagnskavalkad 
och årsmötet öppnades till tonerna av ”Hymn till Västergötland” 
sedan följdes ett program med sång och hyss av ”Emil i 
Lönneberga”. Ett stort register inom jordbrukskörning visades 
upp och i olika spannkonstellationer. Många hovar dundrade 
sedan fram över fälten i en galopptävling. Fredagsgrillen gjorde 
sitt inträde, 300 korvar grillades och såldes. Vid middagen 
sjöngs allsång och en visa till nordsvenskens ära hade även 
komponerats, ”Man ska ha Nordsvensk”.  
Med denna presentation av Föreningen Nordsvenska Hästen i 
Södra Älvsborg,  Tackar vi för oss och lämnar över stafettpinnen 
till… Bohuslän

Vid ”pennan” denna gång, Ulrica Olsson

Foto från hästdagen  på Tånga Hed i Vårgårda 15 juni2002: Christel Carlsson

Nya hyss av buspojken spead av Gustav Olsson. Som pappa 
Anton ser vi Inge Svensson, Ljung som kör sitt 25-åriga sto 
Sally 20636.

Pappa Anton, Jan Matsson, får 
inte en lugn stund för Emil vid 
matbordet, här i Katrin Johanssons 
skepnad. Emils häst ”Lukas spelas 
av valacken Nicke e. Dal 1771 u. 
Madicken 21698.

Sven Andersson, Harekulla, Äspered, plöjer med Fanny e. 
Sirocko 1669 u. Santana 20042 och Hampus e. Prins 1738 
u. Majken.

Per Ericsson  och Ene-Blacken 1923.

Fjäderharv anspänd med fyra hästar, från vänster i bild Vätte 1909, Nicke, Lukas, och Dora 22847 med stoföl e. Vätte 
1909, högerbild tvärtom.


