Ardenner i Holmåkra
Norra Marks hingstförening var en förening som verkade i de norra och västra delarna av
Marks Kommun. Den bildades någon gång kring tidigt 1900-tal.
1939 brann ladugården i Holmåkra. Ny ladugård och stall byggdes och denna var klar våren
1942. Dåvarande ordförande i Norra Marks hingstförening, John Thanell kom ner och ville
ställa en av föreningens hingstar hemma hos oss. Pappa hade alltid varit med i hästkretsar och
visat hästar och vunnit uppvisningstävlar och hästbedömningstävlingar i SLU-regi. Detta
eftersom den tänkta hingsten ej skötts enligt önskemål på tidigare station. Hingsten som kom
till gården var en fuxhingst som hette Juter 7606 e: Jupiter de Warissat 5496. Juter var född
på Faluberg i Larv. Pappa (Harry) fick våren 1942 åka och hämta hingsten på Kronogården i
Berghem. Den bruna hingsten Perfekt 7532 e: Tapageur dHerse 5214 stod samtidigt på
Stommen i Kinna.
Sommaren 1946 var Perfekt anmäld till Rikslantbruksmötet på Solvalla. Hingsten åkte
godsfinka tillsammans med hingsten Maribal 7496 och en aisher-tjur. Tjuren kom loss på
järnvägsvagnen och rensade ut allt inrede. Pappa och Åke Olsson, Hajom fick därför försöka
hålla isär de båda hingstarna och tjuren hela resan till Stockholm. Tåget stannade inte för att
de bråkades lite i en av vagnarna.
Efter Rikslantbruksmötet blev Perfekt stationerad hos oss för att efterträda Juter. Perfekt
köptes av Norra Marks hingstförening av Björn Barkman, Körunda i Ösmo. Perfekt stod hos
oss innan han såldes vidare tidigt 50-tal till Torsten Ingemarsson, Katrinetorp i Malmöhus län.

Argon 9516

På gården efterträddes fuxhingsten av Argon 9516 (se bild nedan) e: Arrac 7212 född hos
Fritz Brandt i Lövholmen i Götene. Argon passade mycket väl till traktens stomaterial och
blev bland annat pappa till Göta som i sin tur var mor till hingsten Jumper 10550. Jumper
gjorde sig känd Vartofta hingstförening. Göta lämnade ytterligare godkänd hingst som var
helbror till Jumper.

Ardenner i Holmåkra
Argon lämnade även fuxstoet Dana u: Daisy ue: Juter. Dana kom från Vargagårdsstammen
som vidare härstammar tillbaka till Faluberg. Hon gick femma bland de yngre fölstona på Rila
-59 (se bild nedan).

Dana på Rila -59

Argon blev så småningom steril och efterträddes av fuxhingsten Junger 9992 e: Jugend 8202
u: Blondine-stammen från Nöbbelöv. Denna hingst var exteriört ej så betydande men var en
mycket god förärvare och med ett mycket gott lynne. Han blev här pappa till en mängd
premierade söner som Jumper 10550, Gullner 10400, Gullvar 10660 och ytterligare ett antal
kanske mindre kända hingstar.
1960 efterträddes Junger av fuxhingsten Monör 10010 e: Monty del av Trappe 9500. Monör
var uppfödd på Faluberg. Hingsten hade ett osedvanligt skarpt lynne. Stoägarna blev rädda för
hingsten och han avyttrades redan efter en säsong.
Året därpå kom Zito 10646 till gården. Detta var 1961. Zito var en läderfuxig hingst e: Tojem
9666 u: Zenta ue: Tyllin 8196 – Flobin 6134 – Blanko av Bjertorp 4456. Hingsten stod på
gården till våren 1966. Då lades Norra Marks hingstförening ner. Zito var den siste
ardennerhingsten på gården. 1967 fanns det ingen hingst på gården, men 1968 kom den första
russhingsten till Holmåkra. Det har sedan varit både Russ-, Shetland- och New Forest-hingst
på gården. Det har från 1942 varit alltid varit hingststation i Holmåkra (förutom just 1967).

Zito 10646

