
Travhästen nr 5 • 200926

På senare år har vi sett ett ökat utbyte med fransk travsport. Därför ska vi i 
två artiklar ta en titt på hur den franska travaren har växt fram, samt hur 
detta avspeglar sig i stamtavlan för några av dagens främsta travare.

 Fransk 
travhästavel

I Frankrike betraktas Trotteur Francais, den franska 
trav aren, som en egen ras med egenskaper som skiljer den 
från andra travare. Idag är detta en sanning med modifika-
tion eftersom mer och mer amerikanskt blod flyter i dess ådror, sedan det 
begränsade öppnandet av den franska stamboken under tidigt 1980-tal. 
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u är stamboken åter helt 
stängd vilket innebär att 
både far och mor redan 
måste finnas där för 

att avkomman ska kunna registreras 
som fransk travare med full starträtt i 
Frankrike.

Det som särskiljer den franska trava-
ren är dess genetiska mångfald. Som ett 
resultat av århundradens avel bär den 
gener från normandiska, danska, tyska, 
engelska, ryska, arabiska och amerikan-
ska hästar. Även om dessa inslag i stam-
tavlan ligger långt tillbaka hos dagens 
franska travare har de säkert medverkat 
till att skapa en blodsmässigt sund häst. 
Detta är något som svensk travhäst-
avel också dragit nytta av då de franska 
inslagen gjort att vi lättare kunnat hålla 
ner inavelsgraden.

Något annat som också varit utmär-
kande för den franska hästaveln är den 
målmedvetna styrningen från statens 
sida. Denna har utövats genom Haras 
Nationaux, de franska statliga stuteri-
erna. Staten har varit helt dominerande 
som hingsthållare, köpt upp unga 
lämpliga hingstar och placerat ut dem 
på statsstuterierna. På travsidan har 
nästan alla dominerande avelshingstar 
före år 1980 tillhört Haras Nationaux 
och de flesta av dessa har uppstallats 
på mönsteranläggningen Haras du Pin. 

Normandiska hästen 
tillfördes travanlag

Under de senaste åren har de privata 
hingsthållarna tagit över mer och mer. 
I hingststatistiken för 2008 finns den 
främsta statliga hingsten, Gazouillis, 
först på plats 22. Samtidigt som 7 av 
de 10 främsta hingstarna på listan är 
Dubois-hingstar. De flesta av dem 
finns på Jean-Pierre Dubois gård Haras 
de la Brosse i Nonant le Pin.

Sedan gammalt har Normandie varit 
ett centrum för den franska hästaveln. 
Den normandiska hästen som var en 
tung häst korsades på 1700-talet med 
arabiska fullblod för att lätta upp rasen 
och göra den mer mångsidig. Staten ville 
avla fram användbara arméhästar som 
både kunde köras och ridas och upp-
muntrade avel av den typ av häst som 
även kunde användas vid travtävlingar.

Den häst som kom att tillföra 
normanden mera travanlag var Nor-
folktravaren, en ras som var mycket 
uppskattad i England. Rasens ursprung 

var danska ston som importerats till 
England och betäckts med engelska 
fullblod. Denna häst användes främst 
för snabba landsvägstransporter men 
även vid arrangerade kapplöpningar. 
Hingstar som The Norfolk Phenome-
non (1848) gav nya egenskaper till 
den normandiska hästrasen och man 
började tala om den normandiska 
halvblodstravaren. 

Fransk-amerikansk blandning
Något som också påverkade inrikt-
ningen av aveln var naturligtvis till-
komsten av organiserade travtävlingar 
på 1830-talet. Initiativet till dessa kom 
främst från höga funktionärer på Haras 
Nationaux som betraktade dem som 
ett urvalsinstrument för aveln. Uppfö-
darna till goda hästar kunde därige-
nom räkna med att sälja dem till staten 
och få bra betalt.

Den franska travhästaveln fick alltså 
en inriktning mot att skapa en stark och 
uthållig häst medan den amerikanska 
var inriktad mot tidighet och snabbhet. 
Detta kom till synes vid de internatio-
nella travtävlingar som ordnades under 
1880-talet. De franska hästarna kunde 
inte konkurrera med de amerikanska 
och ryska varken i monté eller attelé. 
Det ledde i sin tur till import av ame-
rikanska och ryska hingstar, men som 
tyvärr inte var av bästa klass. 

Fuschias stora betydelse
De två arabhingstarna Godolphin 
Arabian och Darley Arabian som 
importerades till England i början av 
1700-talet utgör grunden för i stort 
sett alla travhästar och de finns också 
representerade i fransk travhästavel.

Godolphin Arabian är stamfader till 
Fuschia som är den mest betydande 
avelshingsten i den franska travhisto-
rien. Denne föddes  1883 hos uppfö-
daren J.Gosselin i La Manche.

Fuschias mormor var ett fullblod 
inhandlat på Tattersalls i England. 
Ordinär på gränsen till ful fann han 
ingen köpare utan hans uppfödare 
beslöt att själv sätta honom i träning. 
Fuschia tävlade som tre- till femåring, 
alltid i monté, och visade sig vara en 
verklig champion då han vann i 17 
av sina 20 starter. Hans prestationer 
uppmärksammades av en amerikan 
som bjöd 33 000 francs för hästen. 
Men Gosselin valde att istället sälja 

 Fransk 
travhästavel
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till Haras Nationaux för 11 000 francs. 
Fuschia stallades upp på Haras du Pin, 
där han betäckte från år 1889 till sin 
död år 1908.

Fuschias blod har genomsyrat fransk 
travsport. Man kan likna honom med 
Peter the Great i USA. Han blev far 
till 390 travare och toppade hingstlis-
tan från år 1893 till år 1906. De flesta 
goda travare fram till år 1920 hade 
honom som far, farfar eller morfar. Det 
var så stor efterfrågan på hans tjänster 
att Haras Nationaux måste förrätta 
lottdragning för att avgöra vilka ston 
som skulle få betäckas av honom.

Bland alla stortravare på Fuschias 
stamträd finns  framför allt de två 
hingstar som lämnat flest klassiska vin-
nare under den sista hälften av 1900-
talet. Det handlar om Fandango, född 
1949, och Kerjacques, född 1954.

Fandango ihågkommen 
som montéstjärna

Fandango debuterade som 2-åring 
genom att vinna på en småbana i Nor-
mandie med sin ägare och uppfödare 
Alphonse Martineau i sulkyn. Som 
3-åring gick han i träning till brö-
derna Gougeon och i fortsättningen 
reds han alltid av Marcel-Michel och 
kördes av Jean-Réné. De dominerade 
i sadel respektive sulky under många 
år i Frankrike. Trots att han vann lopp 
som Criterium des 3 ans för sulky har 
han mest blivit ihågkommen som den 
bästa montéhästen genom tiderna. 
Han vann 38 montélopp i rad innefat-
tande två segrar i Prix du Cornulier.

Fandango var en magnifik häst men 
inte stor i jämförelse med dåtidens 
franska hästar. Han mätte 160 cen-
timeter över manken och lämnade 
många avkommor i den storleken eller 
mindre. När han travade breddade 
han rejält med bakbenen. Hans svaga 
punkt var att han ofta drabbades av 
hovsprickor, något som han förärvde 
till många av sina avkommor.

Lämnade Tibur och Othka
Haras Nationaux inhandlade Fan-
dango för 150 000 francs då han gick 
till aveln. Bland hans bästa avkom-
mor märks Nicias Grandchamp (Cri-
terium des 3 ans och Criterium des 
5 ans), Pacha Grandchamp (Prix de 
Vincennes), Querido II (Prix du Cor-
nulier 1966 och 1967) Och Quito P 
(Prix de Normandie).

Fandango räknas som en modern 
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hingstlinje i Frankrike men har 
under senare år haft en nedgångspe-
riod. Här i Sverige har ju däremot 
hans son Tibur varit en fantastisk 
avelsförbättrare. Dessutom har vi 
haft stjärnstoet Othka som bland 
annat lämnat Kriterievinnaren 
Oktan Sund.

Kerjacqes nedärvde hårdhet
Kerjaques båda föräldrar Quinio och 
Arlette III var båda klassiska vinnare. 
Själv var han inte någon champion 
på banan men tillräckligt bra för 
att vinna Criterium des 5 ans. Som 
många av hans avkommor var han 
ingen tidig häst men blev bättre med 
åldern. Han var en kraftig häst med 
ett uttrycksfullt huvud. Han känne-
tecknades av styrka och tålde hård 
träning under lång tid, något som 
han ofta förärvde.

Även Kerjacques blev statshingst 
efter sin tävlingskarriär och pla-
cerades år 1964 på statsstuteriet i 
Angers. Men trots så låg avgift som 
300 francs blev han inte eftertraktad 
bland uppfödarna. Han slog ändå 
snabbt igenom som avelshingst trots 
dåligt stomaterial i början. Men det 
tycktes som om det ändå blev stjär-
nor som resultat.

Kerjacqes var en hingst som starkt 
präglade sina avkommor. Dessa var 
kända för att vara hårdare än de 
andra travarna och inte gjorda för att 

Fandango och Kerjaques 
är två "tungviktare" på 
Fuschias stamträd. Fan-
dango föddes 1949 och 
Kerjaques 1954. Dessa 
är de två franska hingstar 
som lämnade flest klassiska 
vinnare under 1900-talets 
sista halva.  
Fandango är bland annat 
far till Tibur och Othka; i 
sin tur mor till till Kriteri-
evinnaren Oktan Sund. 
Kerjaques finns i stam-
tavlan hos Revenue och 
Zerberus. Kerjaques är far-
farsfar till Prix d´Amerique-
vinnarna Tenor de Baune, 
General de Pommeau och 
Offshore Dream. 
(Fandango till vänster)

springa 1600 meter. Leopold Verroken 
som tränade några av de bästa sade att 
"man kunde nästan döda dem innan de 
sade nej".

Kerjaques i stamtavlan hos 
Revenue och Zerberus

Kerjacques var championhingst under 
hela 1970-talet och var far till de flesta 
stjärnorna under denna tid. Namn som 
Toscan, Une de Mai, Chambon P, Eléa-
zar och Jorky har gått till travhistorien. 
Han räknas idag som en modern linje-
bildare och hans hingstlinje är den av 
de helfranska som klarat sig bäst i kon-
kurrensen med francoamerikanerna. På 
1980-talet var det Chambon P som tog 
över faderns roll. Kerjaques är farfarsfar 
till Prix d´Amerique-vinnarna Tenor de 
Baune, General de Pommeau och Off-
shore Dream. Hästar med anknytning 
till Sverige är Revenue och Zerberus.

Darley Arabians stora betydelse
Darley Arabian räknas som ursprunget 
till den amerikanska travaren men 
finns också hos den franska. Detta först 
genom fullblodshingsten The Heir of 
Linne som inköptes av Haras Natio-
naux år 1859. Han och en del av hans 
avkommor förändrade inte bara utse-
endet hos den normandiska hästen 
utan också dess sätt att trava. Han hade 
en förvånansvärd förmåga att direkt i 
första led producera travare. Av hans 
många söner i aveln lyckades Phaeton 

Revenue är sprungen ur Kerjaques hingst
linje; den av de helfranska linjerna som 
klarat sig bäst i konkurrensen med franco
amerikanerna. Kerjaques är också farfarsfar 
till Prix d´Ameriquevinnarna Tenor de 
Baune, General de Pommeau och Offshore 
Dream. Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75
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en typisk representant för denna familj 
både till utseende och uppträdande.

Helfranskt oftast i monté
Idag är de franska elittravare som 
enbart har helfranskt blod i stamtav-
lan ganska ovanliga och de återfinns då 
i regel bland de hästar som är fram-
gångsrika i monté. Ett exempel på en 
lysande stamtavla där de bästa fran-
ska hingstlinjerna är representerade är 
Prince Gédé. Denne har segrat i det 
klassiska montéloppet Prix de Nor-
mandie och var dessutom diskad som 
etta i senaste upplagan av Prix du Cor-
nulier. Att han också duger för sulky 
visade han vid segern i Prix de Paris.

Prince Gédé är en son till Sancho 
Panca, championhingst och främsta 
sonen till Chambon P som är champi-
onhingst och främsta sonen till Kerja-
ques. Då Kerjaques även finns i fjärde 
ledet på mödernesidan är alltså Prince 
Gédé linjeavlad på honom.

Prince Gédé har också ett exceptio-
nellt möderne där samtliga ston fyra 
led bakåt är klassiska eller har läm-
nat klassiska avkommor. Genom den 
förstklassiga morfadern Jiosco finns 
Phaetons hingstlinje och genom Pacha 
Grandchamp i fjärde led finns också 
ett inslag av Fandango.

Michel-Marcel Gougeon.
Från år 1967 tjänstgjorde han som 

avelshingst hos sin uppfödare och ägare. 
Denne lät honom bara betäcka ett fem-
tiotal ston per år trots att han var en av 
landets populäraste avelshingstar.

Då han avled vid 29 års ålder hade 
han gett upphov till klassiska vin-
nare som Clissa (Criterium des 3ans), 
Elpenor (Prix de Vincennes, Prix du 
President och Prix de Normandie) och 
Nodesso (Criterium des 4ans). I högsta 
eliten tävlade Minou du Donjon och 
Jiosco med framgång.

Minou du Donjon är en morfar av 
rang. I Sverige har han Vala Boko och 
Wellino Boko, i Danmark Frökjärs 
Jeans och i Frankrike bland annat Joe 
l´Amoroso och Quick Wood.

Jiosco-linjen i Sverige: Lugdunum
Jiosco , en stor flott fux som tävlade 
i Henri Levesques färger, blev å sin 
sida det tidiga 1990-talets främsta 
avelshingst och toppade listan mellan 
1991 och 1993. Han var en framstå-
ende producent av montéhästar med 
Arcadia, vinnare av Prix du Cornulier 
1996, som topp. Idag tillhör han de 
främsta morfäderna med stora stjärnor 
som Insert Gédé och Piroge Jennilou 
som exempel. Hans son Achille är far 
till montéstjärnorna Paddy du Buisson 
och Quelle Folle. Här i Sverige finns 
Achille-avkomman Lugdunum som är 

att etablera en egen hingstlinje. 
Phaeton, som hade Norfolkblod på 

mödernet, var ingen stjärntravare. Han 
vann endast fyra lopp och noterade 
rekordet 1.45. Trots detta fick han 
chansen som avelshingst på Haras du 
Pin och toppade hingststatistiken åren 
1886 till 1889. 

Denna hingstlinje brukar också 
benämnas efter hingsten Quo Vadis 
som föddes i Calvados år 1916 och 
visade sig vara en framstående förvär-
vare. Han lämnade fem kriterievin-
nare och dessutom Prix d´Amerique-
vinnaren Javari. 

Från sadel till sulky
Den här hingstlinjens överlevnad i 
modern tid är dock främst Quiocos för-
tjänst. Han föddes år 1960 i Calvados 
hos storhästägaren Guillaume De Bel-
laigue och förblev i hans ägo trots feta 
anbud. Då modern dog i samband med 
fölningen fick han en  fostermor i form 
av ett sto av den stora och kraftiga Per-
cheronrasen som kanske gav honom sin 
styrka som tävlingshäst. Han blev direkt 
den främsta montéhästen i sin årskull 
och utvecklades därefter till interna-
tionell topphäst för sulky. År 1965 
genomförde han en USA-turné där han 
bland annat besegrade superstjärnan 
Speedy Scot. Året därefter slutade han 
som tvåa i Elitloppet efter Roquepine. 
I nästan alla lopp framfördes han av 

TExT: 

Bengt Larsson

Prince Gédé, segrare i bland annat montéloppet Prix de Normandie, har en helfransk stam vilket är vanligast 
just hos montéhästarna. Prince Gédé är son till Sancho Panca, championhingst och främsta sonen till Chambon 
P som i sin tur är championhingst och främsta sonen till Kerjaques. Prince Gédé har därutöver ett möderne där 
samtliga ston fyra led bakåt är klassiska eller har lämnat klassiska avkommor. Foto: Claes Kärrstrand

Del 2 av artikeln publiceras i nästa nummer av Trav -
häst uppfödaren. Då ska vi undersöka hur de ameri-
kanska influenserna påverkat fransk travhästavel. 
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