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Vad är det egentligen köparen tittar på hos en 
a uktionshäst? Och vad är det som fäller avgörandet 
för att man slår till?
Travhästen ringde runt till några tränare och frågade 
vad de tycker.

Att köpa häst på auktion

anna Forssell, 
solvalla
vad tittar du på hos auktionshästen?

– Det första jag tittar på är över-
linjen. Jag vill se en välutvecklad 
manke, långt sluttande kors och sen 
är det mycket viktigt att hästen har 
djup. Sen tittar jag på benställningen 
och då har man fått ett första hel-
hetsintryck av hästen. Om jag gillar 
det jag sett så långt går jag vidare 
och tittar på olika detaljer främst för 
att se om det finns några fel.

 
Hur vill du att en auktions
häst ska se ut/visas?

– Självklart ska auktionshästen 
vara i mycket fint skick. Man vill 
såklart att hästen skall ha ett gott 
hull, vara blank i pälsen och i övrigt 
välvårdad. Det viktigaste är att man 
kan få bedöma hästen ostört. En 
bra gjord video så man ser hur den 
rör sig är ofta bättre än att någon 
springer med hästen på auktions-
platsen. Det kan ofta vara trångt och 
andra störningsmoment som kan 
göra det svårt att bedöma hästen i 
rörelse vid auktionstillfället.

 
vad är viktigast/fäller 
a vgörandet att du köper ?

– Man måste gilla individen! Det 
är en förutsättning för köp. Jag har 
såklart gått igenom katalogen noga 
innan auktionen men oftast har 

man inte möjlighet att vara med på 
de som har de bästa stammarna så 
n ormalt brukar jag sortera bort dessa. 
Blir inte de hästarna dyra så är det 
troligen något fel på dem eller enkla 
individer.

 – Man har såklart de avelshingstar 
som man gillar lite bättre precis som 
man har det med vissa möderne och 
morfäder. Jag brukar besiktiga dessa 
hästar och hoppas hitta någon individ 
bland dem som man gillar. Sen är det 
ju såklart också så att man kanske 
får syn på någon häst på auktions-
området som inte är bland de man 

prickat för men som gör mig intresse-
rad och då tittar jag på dem. Likadant 
kan man se en video och gilla hur häs-
ten rör sig och då tar jag en närmare 
titt på den och sen kan man ju få tips 
från andra auktionsbesökare eller så är 
det kunder som vill att man skall kolla 
upp någon speciell häst.     

  
är det viktigt att säljaren är på plats?

– Nej, det tycker jag inte. Det är 
sällan man känner att man behöver 
fråga säljaren om något specifikt som 
inte framgår av veterinärprotokollet 
eller man ser hos individen.
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är bra om det finns någon som kan 
visa upp hästen bra och som vet lite 
om den. Men ofta kommer eventu-
ella frågor när man haft hästen ett 
tag. Jag tycker att man borde ha ett 
slags minimipris som man inte säljer 
hästen under och att det fanns med 
i katalogen. Det skulle underlätta. 
Och det vore bra om man hittade 
bättre lokaler för avelsauktioner, som 
är mer inbjudande. Idag måste man 
planera sitt köp och det tar bort lite 
av tjusningen. 

vad tittar du på hos auktionshästen?
– Jag brukar utgå från stam-

boken och accepterar mer eller 
mindre fel utefter den. Jag tittar på 
stammen som ska vara något som 
tilltalar mig. Jag vill att mödernet 
har gett bra avkommor. Sen vill jag 
att hästen ska ha ett vackert huvud 
med uttrycksfulla ögon, att den är 
väl uppfödd och färdig i kroppen. 
Den ska ha både bra vikt och vara 
musklad, då ser man att de fått röra 
på sig. De får inte vara magra och 
tunna. Sen tittar jag på exteriören. 
Hasorna ska vara raka. 

Hur vill du att en auktions
häst ska se ut/visas?
– Att den visas vid hand snyggt och 
fint och inte hoppar och far. Det 

visar att man lagt ner lite 
tid på den, hanterat den och 
tagit hand om den på ett bra 
sätt. Det känns bättre att 
köpa en sådan häst. 

vad är viktigast/fäller 
a vgörandet att du köper?

– Det är nog helheten. Att hästen 
rör sig spänstigt och fint, är mjuk 
och smidig i sina rörelser. Storleken 
spelar inte så stor roll men den ska 
vara proportionerlig. Alla de här 
sakerna tillsammans avgör. Jag köper 
med både hjärta och hjärna. Många 
gånger har jag sett mamma och 
m ormor och följt dem genom åren. 

är det viktigt att säljaren är på plats?
– Det är inte nödvändigt men det 

Tomas malmqvist, jägersro

Att köpa häst på auktion
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vad tittar du på hos auktionshästen?
– Stammen och helheten på häs-

ten är det som gör att man faller för 
hästen, och att den har bra exteriör. 

Jag har köpt flera olika sorter under 
åren. Den ska ha bra kors, fint huvud 
och vara korrekt fram. Att göra en 
korrekt bedömning är nog bland det 
svåraste.  Det är ofta lite trångt och 
mörkt och många hästar man ska 
titta på. Man gör snabba bedöm-
ningar. En häst man vill ha tittar 
man på många gånger men man 
missar nog en del på grund av att 
man tittar för fort.

Hur vill du att en auk
tionshäst ska se ut/visas?

– Det ska vara ljust och man ska 
kunna titta på hästen i lugn och ro. 
Den ska uppföra sig på ett bra sätt 
när den visas upp.

vad är viktigast/fäller 
a vgörandet att du köper?

– Jag brukar ha en dialog med den 

som ska ha hästen. Det är sällan jag 
köper något själv. Det är lättare att 
få en köpare till en auktionsdag när 
katalogen kommer. Köparen följer 
oftast auktionen via datorn och ber 
mig titta på olika hästar. Sen får jag 
göra en urskiljning av det jag ser. 

är det viktigt att säljaren är på plats?
– Det ska finnas någon som kan 

hästen på plats. Man tittar mer på 
de hästar där man har en relation till 
dem som säljer, eller att man köpt 
från dem tidigare. Ofta finns det 
något slags samband när man köper 
häst. Auktionen är en mötesplats som 
är viktig för travet. Det är en väldig 
stämning. Får man dit rätt sorts folk så 
tror jag att det är många som kan dras 
in i travet. Det är kul att vara med och 
titta och kanske få med sig någon häst 
hem, och se vad som är på gång.

vad tittar du på hos auktionshästen?
–Jag är upplärd av pappa och vi 

t ittar mycket på helheten. Vi tittar inte 
på särskilda delar, utan det ska vara ett 
paket som hör ihop, man ska gilla hela 
bilden. Men jag tittar på främre och 
bakre motor och att de är rätt ställda. 
Jag vill gärna att de har långa ben och 
mycket luft under magen. De ska vara 
lätta i kroppen och högresta. Jag är 
inte så mycket för de lite tyngre häs-
tarna i större modeller. 

Hur vill du att en auktions
häst ska se ut/visas?

–Jag gillar verkligen sättet man 
visar på i USA. Att hästen ställs upp 
så man kan gå runt den och titta. 
Att den är lärd att stå still och är väl 
hanterad. Och att man får se hur den 
går framifrån och bakifrån. 

–Den största skillnaden mellan 
USA och Sverige är att auktions-
området där är mycket större, varje 

uppfödare har större ytor att vara 
på. Det gör hästarna lugnare och 
inte lika stressade. Då kan de visas 
på ett bättre sätt. Jag älskar att 
gå på Lexingtonauktionen – det 
är som att gå runt på en gård och 
titta på hästarna. Jag upplever att 
hästarna blir mycket lugnare. Här 
hemma är det trängre och då blir 
hästarna mer stressade. Även om 
varje uppfödare tränat hårt på att 
hästen ska kunna stå still och visas 
bra så kan de ändå bli stressade för 
att det är så trångt.

vad är viktigast/fäller av
görandet att du köper?

–Första intrycket betyder mycket 
– det ska vara kärlek vid första ögon-
kastet. När man köper häst på auk-
tion måste man nog ändå köpa med 
hjärnan och inte med hjärtat. Men 
första intrycket är väldigt vikigt.

är det viktigt att säljaren är på plats?
–Det tycker jag att de ska vara. 

Det visar att de är engagerade och 
det är bra om man har frågor. 

–En kombination av amerikansk 
och svensk auktion hade varit per-
fekt – de stora ytorna som finns i 
USA fast med de svenska hästarna! 
Jag gillar de svenska hästarna och 
blandningen mellan amerikanskt och 
franskt. Jag tror också att priserna 
skulle stiga mer om man hade den 
trivsamma miljön som man har i 
USA. Man kan gå runt och titta i 
lugn och ro, känner sig till freds och 
då tror jag att det blir lättare att lätta 
på plånboken.

Tomas pettersson, 
bollnäs

kevin oscarsson, Åby
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