
Travhästuppfödaren nr 6/20044

Att presentera någon djupgående 
och slutgiltig sanning i detta avse-
ende låter sig inte göras – men vi kan 
skrapa lite på ytan i ämnet…

Vi har valt att titta närmare på 
svenskfödda ston som såg dagens ljus 
1986. Ur denna kull har vi plockat 
ut de tio ston som sprang in mest 
pengar under fyraåringssäsongen, 
1990, och lite mer ingående studerat 
vilken nivå deras avkommor nått 
upp till.

”Det är hästens år i Kina – det 
är stonas år i Sverige”, var orden 
som den svenska hästsportjourna-
listikens genom tiderna överlägset 
mest infl ytelserike skribent – Bo 
”Red Mile” Fransson – nedtecknade 
inför Svenskt Travderby 1990. Det 
handlade om ett slag mellan trenne 
kejsarinnor: Queen L., Drottning 
Sund och Summer Crown. Dessa 
utgjorde också, när säsongen så 
småningom summerades, kullens tre 

klart starkaste kort. Inte bara i titlar 
räknat, utan även i kronor.

QUEEN L.
Som första sto på elva år segrade 
Queen L. i Svenskt Travderby 1990. 
Hon hade dessförinnan varslat om 
sin storhet genom segern i Stocham-
pionatet, och rankades i Travron-
den som kullens bästa sto. Inte så 
konstigt, kan man idag – i ljuset av 
vad framtiden för Queen L. skulle 
bringa – kanske tycka. Men i skarp 
konkurrens med en annan Drott-
ning, en hetlevrad sådan, var Queen 
L. Derbysegern till trots inte någon 
odiskutabel kulletta.

”Min tro är att det här är sista året 
hon tävlar”, sade Stig H Johansson 
efter Derbysegern. Men tillade ”det 
är ägaren som bestämmer”. Ägaren 
– Stall Ringens Tore Larsson – be-
stämde annorlunda, och det är såväl 
Stig H som hela den svenska trav-
sporten honom ett evigt tack skyldig. 
Queen L. dansade vidare uppåt på 
karriärstegen på ett sätt som ingen 
kunnat förutspå, och krönte sin 
lysande karriär med den historiska 
triumfen i Prix d’Amérique 1993. 
Historisk, kanske framförallt i den 
bemärkelse att en svenskfödd häst 
för första gången passerade mållinjen 
först i den tyngsta av travlöpningar 
vid Plateau de Gravelle – en milstol-
pe för svensk uppfödning av varm-
blodiga travare.

Queen L. har efter avslutad täv-

Toppston i fölboxen
- För högt ställda krav på avkommorna?

TEMA: Hur har det gått för stjärnstona i aveln?

”De bästa tävlingsstona lämnar aldrig någonting av värde i aveln”, sade en äldre herre till mig för en tid sedan.
”Aldrig? Där tar du nog fel; om man…” hann jag infl ika innan hans resonemang fortsatte:
”Peace Corps, till exempel: en fantastisk tävlingshäst som hade alla förutsättningar – vad har hon lämnat? Ingenting 
– en total fl opp!”
Känns diskussionen igen? Ja, trodde väl det. Ämnet har genom åren vid ganska många tillfällen varit föremål 
för viss debatt hästintresserade emellan. Men hur ligger det egentligen till? Är i tävlingssammanhang över-
presterande ston underpresterande i avelsboxen?

Queen L. – vinstrikaste 4-åriga sto 1990 – segrade bl a i Svenskt Travderby 1990, Stochampionatet 1990 
och Prix D´Amérique 1993. Hennes resultat i avelsboxen är godkänt – men inte uppseendeväckande.
FOTO: Kanal 75.
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lingskarriär framfött sju avkommor, 
varav fyra har uppnått startbar ålder 
(två år). Efter två ”floppar”, Agria 
Racing (två starter, 10 000 kronor 
insprunget) och Queens Daughter L. 
(ostartad) är femårige Crown Prince 
L. hennes hittills mest framgångs-
rika avkomma med dryga 350 000 
kronor intjänat. Treårige Viking 
Kronos-sonen L.Of A Prince har 
inlett karriären med en seger på åtta 
starter. Queen L. har endast tillförts 
första klassens hingstar och sett till 
hela hennes produktion är resultatet 
absolut inte dåligt – men heller inte 
enastående. 

DROTTNING SUND
Fyra år gammal etablerade sig 
Drottning Sund som en av kul-
lens absoluta toppar genom segrar i 
Drottning Silvias Pokal och Sprin-
termästaren. Den hetlevrade damen 
(mödernet går tillbaka på Precious 
Star, helsyster med omvittnat hårde 
Nevele Pride, vilket kan tänkas vara 
en viktig del av förklaringen därtill) 
debuterade i aveln med Regina Blue 
Drop (e. Speedy Crown), som efter 
blott tio starter avslutade sitt täv-
lande. Att talang inte helt saknades 
hos henne har hon ”bevisat” genom 
att själv lämna en halv- och en 

kvartsmiljonär: Blue Drop Sund och 
Royal Sund.

– Drottning Sunds produktion är bra, 
men det är klart att man saknar den där 
riktiga stjärnan, säger Bengt Larsson på 
Erikssund – Drottningens hem.

Drottning Sund såldes till Ita-
lien 1995 och har där lämnat Zip 
Kronos, en slitartyp som samlat ihop 
236 902 euro. Fina segerprocenter 
uppvisar även bröderna Anton och 
Current – båda med efternamnet 
Kronos.

SUMMER CROWN
Summer Crown ingick – liksom 
Queen L. – i den alltför tidigt bort-
gångne Crowntrons första kull. Två 
kullar presterade denne i Sverige, 
innehållande 61 respektive 104 
avkommor. Tre av de 61 – Queen L., 
Summer Crown och Play It Again 
– tog sig till Derbyfinal. Året efter 
stod sonen Sans Rival högst upp på 
prispallen i travets blå band, och hur 
stor förlusten för svensk travsport 
Crowntrons tidiga död egentligen 
innebar är en fråga vi aldrig får något 
svar på. Få till antalet är i alla händelser 
de som anser att den var försumbar…

Summer Crown bärgade aldrig nå-
gon tung titel. I Derbyt galopperade 
hon som nästfavorit i ledning i första 

sväng, efter att ha raderat ut Queen 
L:s svenska rekord i Derbysemin… 

– Hon drabbades av en gaffel-
bandsskada och kom efter fyra-
åringssäsongen aldrig riktigt tillbaka. 
Till slut fick det bli avel för henne, 
berättar Hans Pettersson, som 
tillsammans med Rolf Abrahams-
son fött upp och ännu äger Summer 
Crown.

Första avkomman, Texas Haro 
(e. Texas) inledde karriären hos Stig 
H Johansson.

– Hästen var stänkrädd och sprang 
och for med huvudet. Även om häs-
ten tog sig till Kriteriefinal hittade 
han inte riktigt stilen.

Texas Haro flyttades till Thomas 
Lönn, där han fick bra utdelning 
innan han stannade på 858 000 
kronor insprunget. Viking Haro 
(e. Sugarcane Hanover) har också 
visat fin kapacitet.

– Han tränade mycket starkt 
för Fredrik C Widman och vann i 
debuten, men skadade sig på något 
sätt och stoppades i utvecklingen till 
följd av detta.

Kapacitet besitter även nu fyra-
årige Golden Haro (e. Smasher), som 
ifjol vann en E3-uttagning och i fina-
len travade 1.12,1a/1 640 meter som 
trea bakom Luxury Ås och Gentle 

Drottning Sund blev andra vinstrikaste sto 1990 och har bland annat lämnat italienske Zip Kronos. Bland avkommorna saknas emellertid någon riktig 
stjärna – ännu. FOTO: Kanal 75.
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Son. I år har han dock inte ”följt 
upp”, och säsongen får betraktas som 
misslyckad.

– Alla Summer Crowns avkommor 
verkar ha haft hög kapacitet, men 
samtidigt varit skadedrabbade. Alla 
utom Golden Haro har varit lite sena i 
utvecklingen och tagit tid på sig. Sum-
mer Crown är nu dräktig med Armbro 
Trick, men är lite dålig i sina bakkotor 
och om vi betäcker henne nästa år 
återstår att se, säger Hans Pettersson.

Sammantaget håller Summer 
Crowns produktion en jämn, relativt 
god, nivå. Men, som nämnts, det har 
varit mycket skador…

GRACE RIBB
Uppfödd av Ulf Eliasson tävlade 
Grace Ribb som utleasad under Hans 
Adielssons fl agg. Största segern, 
Sto-SM, togs som sexåring. Det till 
storleken obetydliga stoet visade 
prima styrka på tävlingsbanan.

– Hon var aldrig anmäld till de 
stora årgångsloppen, men tillhörde 
trots detta kullens bästa, berättar Ulf.

Fyra av hennes sex första avkom-
mor skadade sig, enligt Eliasson, som 
ett- eller tvååringar.

– Gentle Ribb tränades av Lutfi  
Kolgjini och var riktigt tidig, han 
gick premielopp redan i februari och 
såldes vidare, men fi ck aldrig till det 
på allvar. Jag tror att det var ett bak-
knä som spökade för honom.

– Gemensamt för samtliga hennes 
avkommor är att de är rätt grova, vil-
ket är lite konstigt eftersom släkten i 
övrigt mest består av pygméer. Den 
nu treårige Lindy Ribb är den som 
sett ädlast ut av hennes avkommor. 
Det var för övrigt Lutfi  Kolgjini som 
föreslog att jag skulle använda Lindy 
Lane, när jag inte kunde ta Grace 
Ribb till Viking Kronos det året, 
säger Ulf Eliasson.

– Det påminner ”Ludde” gärna om 
också…

Grace Ribb väntar ännu på sin 
första riktiga stjärna. När detta skrivs 
skall Lindy Ribb försöka kvala in till 
Breeders Crown-fi nalen för treåriga 
hingstar, och kan vara den länge emot-
sedde ”frälsaren” för Grace Ribb…

WHITE ARROW
I Berth Johanssons händer nådde 
White Arrow sin kanske främsta me-
rit som fyraåring: en tredjeplats I Eu-

ropaderbyt bakom giganterna Ultra 
Ducal och Queen L. Hon gjorde det 
som en underdog – med mindre än 
200 000 kronor på prissummekontot 
gick hon ut i den stentuffa fi nalen, 
som avgjordes på Solvalla. Bland 
avkommorna sticker hennes andra 
avkomma, den nu sjuårige Grand 
Arrow (e. Kosar) ut mest ännu så 
länge. Den två år yngre Rapid Arrow 
(e. Alf Palema) har förvisso vunnit 
lopp, men kan knappast betecknas 
som ”något extra”. För White Arrow 
återstår att bevisa sin storhet i aveln.

CASCADES GIRL
Cascades Girl är lite av en travets 
världsmedborgare: född i USA men 
inregistrerad i Sverige såsom varande 
mockinländare. Efter avslutat täv-
lande har hon fortsatt ”turnerandet”, 
och har såväl svensk- som dansk- och 
tyskfödd avkomma.

Kanske mer än en tillfällighet att 
hon tränades av en annan världs-

medborgare: Anders Lindqvist. 
Cascades Girls förstfödda, Venus de 
Sade (e. Diamond Way) rosade inte 
marknaden: en seger på 45 starter 
blev resultatet. De därpå följande tre 
avkommorna har visat något bättre 
resultat, men det går inte att sätta 
några stora plustecken för hennes 
produktion så här långt.

CASA VECCHIA
Som dotter till Lady Lexington – vin-
nare av $253 691 – var Casa Vecchia 
(e. Super Bowl) påpassad från första 
stegen. Hon föddes i USA och kom 
vid sidan av sin mor, då med Bowls 
Lady i moderlivet, till Sverige. Olle 
Goop tränade henne fram till hösten 
som treåring, då Carl-Erik Lindblom 
tog vid tränaruppdraget.

– Hon fi ck så småningom problem 
med ett framknä och trots att vi 
försökte gick det inte att få igång 
henne igen, så vi betäckte henne med 
Spotlite Lobell, berättar ägaren Knut 

TEMA: Hur har det gått för stjärnstona i aveln?

Summer Crown – tredje vinstrikaste sto 1990 – har överlag hållit en relativt bra och jämn 

produktionsnivå med avkommor som bland andra Texas Haro (e Texas), försöksvinnare i 

Silverdivisionen 2001 samt Golden Haro (e Smasher), vinnare av en E3-uttagning 2003. 

FOTO: Kanal 75.
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Evaldsson på Vägerstorps Stuteri.
Lady Lexingtons första avkomma, 

Lady Lex, tjänade 784 300 kronor, 
och återfinns nu hemma på Vägers-
torp – med ett stoföl efter Pine Chip.

– Lady Lex började hos Lars 
Gustafsson på Jägersro, men tjänade 
huvuddelen av sina pengar som fem- 
och sexåring hos Kari Lähdekorpi.

Sir Lex, avkomma nummer två 
och även han fallen efter Spotlite 
Lobell, hamnade också hos Kari 
Lähdekorpi. Fyra segrar på 22 starter 
är facit för honom. Provo Canyon 
vann bland annat finalen i Orrefors 
fyraåringsserie med 100 000 kronor i 
förstapris för Lars Gustafsson. Totalt 
inbringade karriärens 30 starter sju 
segrar och över en halv miljon kro-
nor. Baron Lex (e.Spotlite Lobell) 
såldes för 220 000 kronor på auktion 
som ettåring, men kom aldrig igång 
igen efter en benbitsoperation.

– Det här är ett förstklassigt mö-
derne, och även om vi ännu inte fått 
fram någon riktig storstjärna har jag 
försökt behålla ston från linjen själv. 
Jag tror att det kommer att dyka upp 
någonting riktigt bra när som helst, 
säger Knut Evaldsson.

PLAY AROUND
I Stall Segerhuvas ägo, från födseln 
fram till dags dato, är Play Around. 
Hon var med och ”hackade” i årgångs-
loppen – i Örjan Kihlströms träning 
– bakom tidigare nämnda ston, men 
fick ingen riktigt tung titel som 
tre- eller fyraåring. Som femåring 
tog hon en meriterande tredjeplats i 
Momarken Grand Prix, och priskon-
tot stannade på 714 755 kronor när 
tävlingsskorna lades på hyllan.

Hennes tredje avkomma, Energetic 
(e. Flying Irishman), slutade tvåa 
i såväl Svenskt Travkriterium som 
korta E3-finalen som treåring. Året 
därpå vann han Breeders’ Crown, 
och hans tyngsta titel som äldre 
är Svenskt Mästerskap. Energetic 
försörjer sig numera väl i Frankrike, 
och har till och med hunnit prova på 
en start i monté – om än utan större 
framgång. Yngre systern Fun And 
Games (e. Coktail Jet) har passerat 
100 000 kronor, medan den ytterli-
gare ett år yngre brodern Game Set-
ter (e. Tenor de Baune) segrat i klass 
II-försök och dragit ihop 345 500 
kronor. Play Around måste därmed 

betraktas som den av våra tio utvalda 
ston födda 1986 som hittills lyckats 
bäst i aveln. 

LIME BROLINE
Lime Broline tränades av Jim Frick, 
och passerade trekvartsmiljonen 
insprunget på tävlingsbanan. Hon 
var den seger- och vinstrikaste i sin 
syskonskara (u. Sharp Venus), omfat-
tande totalt nio djur. Sharp Venus 
(e. Sharpshooter) är en syster till inte 
helt obekanta Conch (e. Bonefish), 
moder till King Conch (e. Speedy 
Crown) och Viking Kronos (e. Ame-
rican Winner) - båda unghäststjärnor 
som också nått framgång i aveln.

Lime Broline öppnade starkt i 
aveln: Nina Hornline (e. Lindy’s 
Crown) övergick som ettåring i norsk 
ägo, finns i svensk träning – Robert 
Bergh – och står idag på 1,1 miljoner 
kronor insprunget. I år har tävlandet 
uteslutande skett i Frankrike. Hennes 
helsyster Persika Hornline gnetar 
på hyggligt i Petri Salmelas träning, 
men någon ”star quality” har ännu 
inte kunnat skönjas. Lime Broline har 
exporterats till Danmark, där hon nu 
finns i Peter Simonis ägo. Hon har ett 
årsföl efter familjen Simonis tidi-
gare stjärna Frökjaers Jeans (såld till 
hästägare hos Axel Jacobsen).

LOUISE TILLY
Stall Tilly återkommer med jämna 
mellanrum i den svenska travupp-
födningens finrum. 1990 hette deras 

bästa fyraåriga ston Louise Tilly (e. 
Shatter Way).

När hon sattes i avel sparades det 
inte på krutet: tre av hennes fyra 
förstfödda är fallna efter Super Bowl 
– den fjärde efter Speedy Crown! 
Alla de tre förstfödda, Uncle, Verna 
och Action Tilly, har vunnit lopp 
– men ännu har Louise Tilly inte 
”slagit till”.

Epilog
Det vanligaste felet som begås när 
ett stjärnstos avelsprestation skall 
recenseras, är nog att jämföra hen-
nes avkommors resultat med vad 
hon själv presterade. Då tenderar 
ribban för godkänt betyg, avseende 
stoets förmåga att producera goda 
travare, att läggas på en nivå som 
ytterst få travare över huvud taget 
uppnår. Med detta menas att någon 
av stoets avkommor måste prestera 
lika mycket som sin mor för att stoet 
ifråga skall betraktas som lyckat i 
avelshänseende. Det förstår var och 
en, att chansen för att detta skall 
ske är minimal – för att inte säga 
mikroskopisk.

Relevant är istället att dessa stjärn-
stons avkommor jämförs med övriga 
hästar i den kull de själva ingår. Det 
är på det planet bedömningen bör 
göras – även om inte heller detta är 
helt enkelt att utföra…

TEXT: 
Martin Källberg, Travronden

Play Around – åttonde vinstrikaste sto 1990 – måste anses ha lyckats bäst i aveln av de tio stona. 

Hennes mest namnkunniga avkomma är Flying Irishman-sonen Energetic som bland annat vann 

Svenskt Mästerskap 2002. FOTO: Thomas Blomqvist/Kanal 75.



Travhästuppfödaren nr 6/20048

TEMA: Hur har det gått för stjärnstona i aveln?

Intjänat av avkommorna totalt 

Grace Ribb
753 845 kr

Play Around
7 341 664 kr

Drottning Sund
2 880 108 kr*

Summer Crown
1 815 239 kr

Casa Vecchia
1 468 750 kr

Lime Broline
1 272 887 kr

Cascades Girl
646 757 kr*

Louise Tilly
524 398 kr

Queen L.
397 288 kr

White Arrow
341 250 kr

1 Queen L. (1990: 2 739 300 kr , totalt 17 470 695 kr)
Sju avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 397 288 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 79 458 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 8 637 kronor

2 Drottning Sund (1990: 1 264 700 kr, totalt 1 384 500 kr)
Sju avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 2 880 108 kronor*
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 480 018 kronor*
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 15 001 kronor*

3 Summer Crown (1990: 648 000 kr, totalt 736 500 kr)
Nio avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 1 815 239 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 259 319 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 10 805 kronor

4 Grace Ribb (1990: 585 000 kr, totalt 2 029 820 kr)
Nio avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 753 845 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 94 231 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 12 777 kronor

5 White Arrow  (1990: 517 250 kr, totalt 856 390 kr)
Sju avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 341 250 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 56 875 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 4 611 kronor

6 Cascades Girl (1990: 352 680 kr, totalt 868 505 kr)
Fem avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 646 757 kronor*

Intjänat per avkomma i startbar ålder: 161 689 kronor*
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 3 234 kronor*

7 Casa Vecchia (1990: 343 530 kr, totalt 404 530 kr)
Sju avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 1 468 750 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 209 821 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 11 565 kronor

8 Play Around (1990: 300 800 kr, 714 755 kr)
Åtta avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 7 341 664 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 917 708 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 45 041 kronor

9 Lime Broline (1990: 280 650 kr, totalt 760 550 kr)
Fem avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 1 272 887 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 318 222 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 12 857 kronor

10 Louise Tilly (1990: 280 400 kr, 351 100 kr)
Åtta avkommor:
Avkommor intjänat totalt: 524 398 kronor
Intjänat per avkomma i startbar ålder: 74 914 kronor
Intjänat per start (avkomma i startbar ålder): 8 194 kronor

* Här har startprissumma för hästar som ursprungligen angetts i euro 
omräknats till SEK enligt STC:s valutakurs för 2004. Denna info 
gäller både ovanstående uppräkning samt grafi ken nedan.

Samtliga resultat per den 4/11 2004.

Vinstrikaste 4-åriga ston 1990 
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