Hagens Connemarastuteri – 40 år av
framgång
Connemaraponnyer med prefixet
”Hagen” har varit ett välkänt begrepp i
svensk connemaraavel i mer än 40 år.
Stuteriet startade 1969 med att Gisela
Helin köpte connemarafölet Hummelbro
Victoria. Gisela blev snabbt ”såld” på
rasen och utvecklade målmedvetet och
energiskt en uppfödning av
connemaraponnyer samtidigt med att
hon bedrev ridlägerverksamhet på sin
gård Hagen utanför Norrköping. 2011
föddes de sista fölen på Hagen, genom
åren hade det blivit över 400.
På sina resor till Irland och England
hämtade Gisela inspiration och ett antal
handplockade avelsdjur. En viktig
milstolpe var besöket på Tulira Stud 1981 där ponnyerna var framavlade i generationer för att både kunna
prestera och bibehålla en genuin, elegant rastyp. Gisela köpte hingsten Tulira Highball och satte ett bestämt mål
för sin uppfödning.
Resten är historia. Connemaror med prefixet ”Hagen” har tävlats med framgång i ponnysportens grenar upp till
internationell nivå. Stuteriets uppfödningar har haft stora utställningsframgångar, producerat godkända
avelshingstar och diplomston. Samma ponnyer har även arbetat som ridlägerhästar på Hagen och varit utlånade
till ridskolor som lektionshästar. 17 avelsston med pref ixet Hagen har under åren tilldelats avelsvärdesklass Elit.
Hagen-blodet lever i högsta grad kvar i svensk connemaraavel, främst genom stuterierna Holmtebo, Bjennesby
och Ardas, som fortsätter att producera
connemaror av den moderna rastyp som
Gisela Helin avlat fram i generationer.
Spåren från Hagen leder även till dagens
avel i Norge och Finland. Vid Svenska
Connemarasällskapets Riksutställning
2019 gick Best in Show titeln till
HOLMTEBO UMBRELLA, året tidigare
till HOLMTEBO INDEPENDENT, båda
fallna ur Hagens etablerade och
framgångsrika stolinjer.
Gisela Helin tilldelades 2014 den
internationella utmärkelsen ”Michael
O’Malley Award” på Irland för en lång
och framstående uppfödargärning med
Connemaraponnyer.
Foton:
Gisela Helin och Hagens Kiwi (foto
Näslin)
Hagens Qumulus (90 e Värnbergs Orion u
Hagens Fondora e Blue Chief). Svensk
landslagsponny i dressyr, här på Nordiska
Mästerskapen. (foto: Beckman)

