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Torsten Hansson dömer inte längre aktivt, 
han har passerat åldersstrecket och avtacka- 
des under höstens Avelschampionat av Jan- 
Ove Olsson för lång och god tjänst i avelns 
intresse. Han har f lyttat från gården där 
han föddes 1939, som tredje generationen 
hästuppfödare, i den vackra dalgången som 
utgör byn Västra Hoby norr om Lund. 

Sonen Tobias med familj har f lyttat in, 
dottern Marta har byggt i byn och Torsten 
med sin fru Birgitta har köpt ett hus längs 
huvudgatan, strax intill hästfamiljen An-
drés gård. Västra Hoby har långa och många 

traditioner inom ramen för dressyr och 
avel. 

men det vore fel att säga att Torsten har 
slutat att vara uppfödare. Med en nygod-
känd avelshingst, tre ston kvar i avel och 
unghästar samt fortsatt daglig aktivitet i 
stallet, råder det inget stillestånd på avels-
fronten. 

Sina egna ston har Torsten betäckt med 
Skovens Rafael (e BH Romanov-Don Schu-
fro).

– Jag såg honom som 4-åring och impone-
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Torsten Hanssons 
stolinjer får heta 
Uarda och ett ro-
merskt nummer, i 
stallet finns just nu 
Uarda V. 

n Namnet Uarda kom-
mer från ett lunden-
siskt studentspex i 
fornegyptisk miljö, 
även kallat Sfinxens 
spådom. Det har av 
somliga betecknats 
som den vackraste 
blomman i den lun-
densiska spexfloran.

n Uarda (31) (f -68 e 
Unikum-Tokajer) fick 
diplom som 3-åring 
och blev A-premie-
rad.

n Uarda II (31) (f -83 e 
Urbino-Unikum) blev 
Elmiasegrare och 
diplomsto 1986 och 
Elitpremierad 2001.

n Familjen Hansson har 
fött upp flera god-
kända hingstar så-
som Logik, Nixon och 
den för många be-
kante Strauss, som 
reds framgångsrikt 
upp till OS-nivå (At-
lanta 1996) av An-
nette Solmell.

Torstens och Birgittas  
avelsston:
n Rakel (31) (f -98 e 

Rohdiamant-Amiral) 
fick 50 poäng vid sin 
3-årstest och diplom 
med två 9:or i bety-
get. Mor till den god-
kända hingsten 
Dalwhinnie och To-
bias Hanssons avels-
sto De La Reinne 

n Uarda V (31) (f -03 e 
Akribori-Urbino) fick 
50 poäng vid sin 
3-årstest och diplom 
med tre 9:or i bety-
get.

n Dakarta (31) (f -00 e 
Don Schufro-Kaliber) 
fick 49 poäng vid sin 
3-årstest och 9:or på 
skritt och trav, dräk-
tig med Dalwhinnie i 
år.

Att träffa Torsten Hansson, uppfödare i tredje generationen 
men även Grand Prix-domare, exteriör- och gångartsdomare, 
landets första testryttare med fler tunga meriter än vi får plats 
med – fyller en avelsintresserad med andakt inför en livsgär-
ning. Kronan på verket kom förra året med godkännandet av 
hingsten Dalwhinnie 1180 – den bästa uppfödningen hittills.

KRISTER LINDH
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rades av hans temperament och gång, kon-
staterar Torsten. 

– När man som jag har ridit alla discipli-
ner och  varit mycket framgångsrik i dres-
syr och som domare under många år, vet 
man vad som krävs av en häst för att den 
ska bli bra. 

– Som hästuppfödare är man ju lite tokig, 
men jag ska trappa ner, säger Torsten, som 
gått i lära hos de stora männen Hodder 
Stjernsvärd, Olof Kjellander, Yngve Viebke 
– men allra mest betydelsefulla är de två lä-
romästarna Hans Vikne och Stig Holm.  

– Ston som Rakel, Dalwhinnies mamma, 
och Uarda V kan man inte bara slumpa bort 
och sälja – deras kvalité driver mig vidare.

i sitt avelsarbete strävar Torsten Hans-
son i dag i mångt och mycket efter samma 
saker som genom tidigare decennier. 

– Mina hästar har alltid varit moderna 
med bra typ och högställda, säger Torsten 
och visar en bild på en hingst efter Impera-
tor undan Uarda II som såldes till Schweiz 

omedelbart efter godkänt bruksprov. Och 
ja, bilden är från 1990-91 men hingsten 
hade inte sett omodern ut i den grupp av 
3-åringar som nyss visats på bruksprovet. 

– Det viktigaste är att en häst har en 9:a i 
början och i slutet på sitt bedömningsproto-
koll, det betyder en 9:a på typ och en 9:a på 
galopp. Med mina ston har jag fått jobba 
med storleken då de var runt 1,60 förut, och 
så galoppen som alltid kan förbättras, kon-
staterar han.

Visst har seminverksamheten ändrat på 
avelsarbetet – förr var det hingststation 
nere i byn och man gick dit med stona. I 
dag väljer man fritt, men grundprinciperna 
för framgång är desamma. 

– Ju säkrare sto du har desto bättre föl får 
du – inget slår ett starkt bra möderne, säger 
Torsten med visst eftertryck. 

– I dag avlar folk med hjärtat och inte med 
hjärnan, många ston jag sett ute på bedöm-
ningar borde aldrig varit i avel.

– Även stoets mentalitet måste vara bra. 
Mammorna präglar sina avkommor oerhört 

mycket och ett sto med dåligt psyke för det 
vidare. 

– Det som finns innanför pannbenet på 
en häst är det viktigaste. 

dagens ryttare har det så mycket lätta-
re menar Torsten. 

– Ju bättre avel desto lättare ridning, men 
även om vi uppfödare gör fölet så är det ryt-
taren som gör hästen, så visst behöver vi 
varandra. 

– Jag har haft tur och samarbetat med 
många duktiga ryttare när jag inte kunde 
rida själv längre. 

– Förr sålde jag mer föl, det går fortfa-
rande men det är lättare att sälja inridna 3- 
åringar. Vi har ju möjligheten och har rätt 
förutsättningar för att behålla dem. 

Dagens hästköpare har det också enklare 
genom att 3-årstesterna är en så mycket 
bättre bedömningsform. 

– Man kan se det som en varudeklaration, 
en VDN-märkning för häst, säger Torsten. 

Däremot har han sett alltför många då-

ligt hanterade och ouppfostrade hästar nu 
för tiden gentemot förr, då hästar överlag 
var mer hanterade av kunnigt folk. 

– Jag hoppas inte alla missförstår mig nu, 
men det gäller att ha pli på sina hästar, 
mina hästar ska gå fot, menar Torsten. 

– De måste respektera en, annars blir det 
farligt. Om du är oförsiktig i din hantering 
så kan du förstås ha turen på din sida, har 
du inte det händer det olyckor.

när en lång intervju går mot sitt slut 
har vi ändå bara skrapat på ytan till ett oer-
hört innehållsrikt liv, präglat av hästar och 
ofattbart hårt arbete, med ett stort lantbruk 
parallellt med mycket ridning. 

Men det finns många anledningar till att 
återkomma och prata mer med Torsten 
Hansson, uppfödare i ordets rätta bemärkel-
se. Kanske nästa intervju ska handla om 
hur hans ögonsten Dalwhinnie förärver sig 
– en ny avelssäsong ligger framför Torsten, 
nu även hingsthållare.

KIM LUNDIN

1 Torsten Hansson 
med sin ögonsten 
och stora stolthet 
Dalwhinnie 1180, 
godkänd hingst 
med 9:a på typ och 
ridbarhet. »Om en 
häst är vacker så är 
den ofta korrekt 
exteriört«, säger 
Torsten.

2 I hagen går 
2009 års föl, från 
vänster Rafaela  
(e Skovens Rafael- 
De Niro), Rakeback 
(e Skovens Rafael-
Corrado WL), Hot 
Cup (e BH Hotline-
Corrado WL) och 
Singleton (e BH Hot 
Line-Don Schufro).

3 Rakel är 
mamma till Dal-
whinnie och fick 50 
poäng på 3-årstes-
ten.

4 Eleganta Uarda 
II (Urbino-Unikum), 
fick 43 poäng vid 
3-årspremieringen 
på Flyinge 1986 och 
blev Elmiasegrare. 
År 2001 blev hon 
Elitpremierad.

5 Namnet Uarda 
ges till de bästa 
stona i en av Hans-
sons stolinjer. 
Uarda V väntar sitt 
första föl i år och 
är ett av tre ston 
som Torsten har 
kvar i sin ägo.

6 Hingsten 
Strauss 689 (e Her-
tigen-Utrillo-Uni-
kum) föddes 1981 
hos Torstens far 
John Hansson. Till-
sammans med 
Annette Solmell 
tävlade han på GP-
nivå i många år.

7 Torsten Hansson 
har haft en fram-
gångsrik karriär 
som dressyrryttare 
och har också dömt 
dressyr i många år. 
Här en bild från 
70-talet.

8 På familjen 
Hanssons släktgård 
i Västra Hoby bor 
nu fjärde genera-
tionen hästuppfö-
dare genom Torsten 
Hanssons son 
Tobias med familj. 
Torsten och Birgitta 
bor längre ner i byn 
liksom dottern 
Marta med familj.

9 Domare vid 
bruksprovet 1991: 
från vänster Inge 
Wilhelmsson, Eric 
Lette, Lars Bilock, 
Jana Wannius och 
Torsten Hansson 
samt sekreteraren 
Hjördis Kamph.

PRENUMERERA PÅ SVERIGES STORA HÄSTTIDNING
I RIDSPORT hittar du alltid full täckning av avelsnyheter 
– både nationella och internationella. Du får även 
nyheter, de senaste forskningsrönen, unika tränings-
tips, debatt och mycket mycket mer.

Ring 0156-132 40 eller www.tidningenridsport.se för 
att ordna en prenumeration. 
HELÅR 790 KRONOR, HALVÅR 440 KRONOR
AUTOGIRO: betala enkelt via autogiro, endast 78 kronor 
i månaden tillsvidare.
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