
FÖRENINGENS HISTORIA 
Den 24 februari 1852 bildades föreningen vid ett sammanträde i Lidköping. Föreningens första 
ordförande var Greve Hugo Adolf Hamilton.(1852-1892) Ursprungsnamnet var FÖRENINGEN 
TILL HÄSTAVELNS FÖRBÄTTRANDE INOM SKARABORGS LÄN.  

Medlemmarna som först benämndes som aktieägare hade erlagt 50Rdh Bco (50 Riksdaler in Banco) 
för varje aktie. Föreningens syfte var att inom länet sprida sådana hästraser, som ansågs tjänliga för 
lantbrukets behov. 

Det är med glädje o tillfredställelse, vi kan konstatera att många handlingar av historiskt värde, men 
framförallt samtliga protokoll, finns bevarade .Ur dessa kan man bl.a. finna att, fram till 1862 hade 
genom föreningens försorg anskaffats 22 yngre hingstar lämpade för uppfödning av rid, vagn och 
arbetshästar. År 1856 ordnades föreningens första tävling och auktion. Där såldes 8 hingstar, 20 ston 
och 23 valacker. 

År 1862 fattade föreningsstämman beslut om inträdesavgift, varvid ”aktien” försvann. Samma år 
erhöll föreningen sitt första ekonomiska stöd från Hushållningssällskapet, genom ett lån på 6000 Rd. 
För dessa pengar inköptes en hingst och två ston av Percheron ras. Av samma ras inköptes ytterligare 
två ston påföljande år. 

År 1864 skickade föreningen en representant till Jämtland varifrån det inköptes 3 hingstar o 9 ston. 
Dessa gick från inköpsplatsen den 20 januari och var framme i Skara den 10 februari. Där lottades 
hästarna ut bland medlemmarna och en utförlig resehandling från denna strapatsrika händelse finns 
väl bevarad. 

År 1874 importerades från Ardennerna två ston vid namn La Mére och Rigolette, samt en hingst som 
hette Mouton till Blomberg på Kinnekulle. Importen ombesörjdes av Greve C.G Wrangel och blev av 
största betydelse för inte bara länet utan hela landets hästavel!   

Föreningens andra ordförande var Friherre R.J H:son von Essen.(1892-1905) Som resultat av 
föreningens första 40 år redovisas år 1892 inköp av totalt 22 hingstar från stuterierna, 3 Percheron, 8 
Clysdale , samt 3 hingstar o 9 ston från Norrland varav 1 fullblodshingst,1 ostpreussisk hingst, 5 
ardennerhingstar och 2 ardennerston. Detta år la också styrelsen fram ett förslag till ”Stuteribok för 
länet” 

 

 


