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Föregående artikel 
om blodslinjer i 
fransk travsport 
handlade om den 
franska travarens – 
Trotteur Francais 
– ursprung och de 
viktigaste franska 
linje bildarna. Den 
franska travaren 
utmärks ju av en 
genetisk mångfald 
med bland annat 
inslag av den ame-
rikanska travaren – 
The Standardbred. 
Nu gäller det hur 
generna från denna 
har påverkat trav-
sporten i Frankrike 
och jag ska begränsa 
mig till 1920-talet 
och framåt. Visserli-
gen användes ame-
rikanska hingstar 
i Frankrike redan 
innan dess men dessa 
var både fåtaliga och 
av sämre kvalitet.

 Fransk 
travhästavel

Del 11

Den första viktiga epoken när det gäller amerikanska hingstar i Frankrike 
tog slut år 1937 när fransmännen beslöt stänga sin stambok. Men innan 
det hände hade man lyckligtvis hunnit importera Sam Williams, den 
hingst som via sonsonen Carioca II är upphovet till den hingstlinje vars 
representanter idag betäcker 30 procent av den franska stostammen. 
Och utöver det ett icke obetydligt antal ston i Sverige. 

Coktail Jet, son till Quoky Williams, anses 
vara det främsta resultatet när den franska 
stamboken öppnades, om än begränsat i 
början. En av hans mest namnkunniga söner 
är Love You, i år med (transportsperma) full 
bok i Sverige. Foto: P&R/Kanal 75
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am Williams härstamning var 
av högsta klass. Han var son 
till Peter Scot och utgör alltså 

en förgrening av den stam som skulle 
lämna bland annat Speedy Crown 
i USA. Modern Blitzie födde också 
Walter Dear, den dittills främsta 
importen av travare till Europa. För 
Charlie Mills vann han dåtidens stor-
lopp och inledde en lovande karriär 
som avelshingst. Efter andra världs-
kriget försvann han i en transport som 
den ryska ockupationsmakten ord-
nade från Mills stuteri.

Sam Williams hade också meriter 
som tävlingshäst när han 1929 såldes 
till Frankrike för dåtida jättebelop-
pet 25 000 dollar. Han var både som 
2-åring och 3-åring mest vinnande i 
sin årskull. Efter skadeproblem kom 
han tillbaka som 5-åring och blev 
USA:s ledande äldre travare.

champion år 1994 och året därpå knep 
hans helbror Jet du Vivier titeln. Denne 
har inga tävlingsmeriter att tala om 
men har lämnat många avkommor som 
tävlat bra. Den främsta är Insert Gede.

Coktail	Jet
Coktail Jet är son till Quoky Williams, 
som gick bort alldeles för tidigt, och 
ett Super Bowl-sto. Han är det främsta 
resultatet av det begränsade öppnandet 
av stamboken, och blev fransk hingst-
champion under åren 2002 - 2004. 
Den främsta meriten på tävlingsbanan 
är att han som 6-åring vann både Prix 
d´Amerique och Elitloppet. Samtidigt 
verkade han i aveln.

Coktail Jet är den mest interna-
tionella hingsten i Europa. Han har 
söner i aveln i många länder och snart 
kommer sonsönerna. Den idag domi-
nerande sonen är Love You som i år 
har betäckt 150 ston i Sverige med 
transportsperma. Detta är faktiskt 
fler än i hemlandet där antalet ston är 
begränsat till 100. Tittar man på årets 
hingststatistik toppar Coktail Jet listan 
och fyra av hans söner finns bland de 
20 främsta. Det är Love You, In Love 
With You, Look De Star och Kiwi. 

The	Great	McKinney
McKinney var en av de fyra existe-
rande hingstlinjerna vid sekelskiftet 
1900 i USA. King Bunter var en typisk 
representant för denna hingstlinje i 
Sverige. Idag finns den inte kvar i USA 
men är däremot representerad i fransk 
travhästavel. Detta genom TheGreat 
McKinney som importerades år 1927. 

The Great McKinney användes 
sparsamt och fick bara 45 avkommor 
innan han exporterades till Tyskland år 
1941. Hans stora betydelse för fransk 
travavel vilar på hans två söner Kairos 
och Ogaden, vilka båda har bildat egna 
hingstlinjer. Båda är dessutom söner 
till ett av den franska travhistoriens 
främsta ston, Uranie. Hon vann tre 
upplagor av Prix d´Amerique trots 
tillägg på 25 respektive 50 meter de 
två senaste gångerna.

Kairos var 1950-talets avelshingst i 
Frankrike och producerade en rad 
klassiska vinnare. Den främsta var 
Charlie Mills fantomsto Gelin-
otte med dubbla segrar i  både Prix 
d´Amerique och Elitloppet. Han blev 

I Frankrike fungerade han dåligt på 
de miserabla banorna där och skicka-
des därför till Charlie Mills i Tyskland. 
Han vann där lopp efter lopp på tider 
runt 1.20 och innan han gick in i aveln 
körde man ett rekordförsök över 1 000 
meter i Ruhleben. Med Mills i sulkyn 
noterade han 1.14,3 vilket räknades 
som inofficiellt Europarekord.

Sam Williams bästa år som avels-
hingst sammanföll med andra världs-
kriget och han användes därför i 
ganska begränsad omfattning. Med 
tanke på att han inte fick mer än 99 
avkommor i Frankrike (användes även 
en period i Tyskland) var resultatet 
remarkabelt. 15 av hans söner blev 
avelshingstar, den främsta var Mousko 
Williams.

Carioca	II
Men det är  sonsonen Carioca II, född 
1946, som namngett den här hingstlin-
jen. Han tillhörde topparna i sin kull 
på tävlingsbanan och vann bland annat 
Prix de Vincennes, det största monté-
loppet för 3-åringarna. Hans hingst-
linje förgrenar sig i tre: Narioca, Ura 
och Sabi Pas. Narioca är farfar till Ideal 
du Gazeau, Ura är farfar till Ourasi och 
Abo Volo medan Sabi Pas är den gren 
som i dag är den dominerande. 

Att Sabi Pas fått en sådan genom-
slagskraft i aveln är inte förvånande 
med tanke på hans moderstam. 
Modern Infante II innehade Euro-
parekordet på 1.14,4 och mormor Sa 
Bourbonnaise lämnade Hermes D, 
framgångsrik avelshingst samt Jalna 
IV, mor till Roquepine.

Sabi Pas främste ston var otvivelak-
tigt Fakir du Vivier, glänsaren som var 
dominanten i sin årskull. Bland många 
klassiska lopp vann han Criterium 
des 3ans och Criterium des 4ans men 
hade ingen lycka vid sina fyra starter i 
Prix D´Amerique. Hästen såldes tidigt 
på 3-årssäsongen till tränaren Pierre- 
Desiré Allaire och tävlade senare i 
filmstjärnan Alain Delons färger. 

Idag är Fakir du Vivier aktuell som 
farfar till championhingsten Coktail 
Jet men också till populära hingstar 
som Korean och Latinus. Detta genom 
Dahir de Prelong, en hingst som dess-
utom är far till Rolling d´Heripre, årets 
vinnare av Criterium des 4ans.

Fakir du Vivier blev fransk hingst-

S Fransk 
travhästavel

Del 11
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Denne vinnare av Criterium des 4ans 
har lämnat goda travare i många kullar 
med unghäststjärnan och nuvarande 
avelshingsten Orlando Vici som topp. 
Dessutom har han hunnit bli farfar till 
Kesaco Phedo.

Calumet	Delco
År 1937 satte de franska travmyndig-
heterna stopp för ytterligare ameri-
kanska hingstar i fransk avel genom 
att stänga stamboken. Men som vi vet 
ifrån kallblodsaveln kunde man före 
blodtypningens införande inte vara 
säker på härstamningens äkthet.

I Frankrike hade avelshingsten Gael 
stora fertilitetsproblem våren 1937. 
Ändå registrerades år 1938 i den fran-
ska stamboken som söner till Gael de 
blivande avelshingstarna Quiroga II 
och Quiproquo II. Sanningen avslöja-
des år 1992 då sonen till hingstägaren 
Albert Veslard i ett officiellt uttalande 
erkände att Calumet Delco var den 
verkliga fadern.

Calumet Delco hade en lysande 
stamtavla. Hans far Peter the Brewer 
var en son till Peter the Great och stoet 
Zombrewe som blev mormor till feno-
menet Greyhound. Och inte nog med 
det, hans mor Dillcisco blev mormor 
till Star´s Pride. Idag erkänns Calumet 
Delco som en hingstlinje i Frankrike. 
Han verkade även i tysk avel och blev 

avel. Dessutom har vi fått in en rejäl 
dos Kairos-blod genom hans dotter-
son Tibur.

Den främsta på Ogadens hingst-
linje är utan tvekan Quadrophenio, 
som trots att han är född år 1982 finns 
på tionde plats i årets hingststatistik. 

farfar till Stall Hernös Pluvier III som 
för Gunnar Nordin segrade i det så 
kallade VM-loppet i New York, och 
blev därefter avelshingst i Sverige. Den 
främsta Kairos-hingsten under senare 
tid är Ultra Ducal vars söner Express 
Lavec och Home Alone verkar i svensk 

Kesaco Phedos farfar heter 
Quadrophenio, född 1982 och 
ändå på tionde plats i årets 
hingststatistik-! Quadrophenio 
kommer från Ogadens hingst-
linje, grundad av The Great 
McKinney. Foto: Thomas 
Blomqvist/Kanal 75

År 1977 öppnades den franska stamboken för använ-
dandet av bröderna Florestan (bilden) och Granit. Flo-
restan blev otvivelaktigt ”chef de race” med sin mycket 
breda förärvning och söner som Passionant, Podosis, 
Quito de Talonay och Qlorest du Vivier. Han är också 
morfar till stjärnorna Meaulnes du Corta, Qualita Bour-
bon och Nouba du Saptel. Foto: P&R/Kanal 75
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Wood och Extreme Dream.

Vikings	Way	och	Pershing
Mickey Viking föddes i USA med 
svensken Ulf Berner som uppfödare. 
Modern Misty Sister är ett av de främ-
sta stona i svensk travavel, då hon även 
lämnat Intact, Newmarket och Sweet 
Sound. Som 1-åring togs Mickey 
Viking till Sverige och här tränades 
han av Stig H Johansson. Han var en 
hygglig tävlingshäst utan att kunna 
mäta sig med de allra bästa. I samband 
med att Berner blev skatteflykting tog 
han med sig hästen till Frankrike och 
lyckades sälja honom som avelshingst 
till den franska staten. Mickey Viking 
fick bara en kull om 30 levande föl 
av vilka 28 startade och 24 vann. Att 
Vikings Way var den som främst skulle 
föra blodet vidare var inte självklart. 
Den 1.68 höge hingsten kom ald-
rig under sina 21 starter i närheten av 
några stora segrar. Hans mor, Josubie, 
var dock helsyster till gode avelshings-
ten Passionant.

De första avkommorna till Vikings 
Way föddes 1992 och redan här kom 
Holly du Locton som var kullens bästa 
sto.  År 1999 samt 2005 -2006 top-
pade han fransk hingststatistik och har 
befäst sin position genom avkommor 
som Jag de Bellouet, Joyau d´Amour 
och Niky. Här i Sverige har de främsta 
avkommorna varit stona Namara Boko 
och Pau.

Den svenska elithingsten Pershing 
har också lämnat spår i fransk travavel. 
Hans son Blue Dream vann Prix du 
President de la Republique, det största 
montéloppet för 4-åringar, och till-
hörde även eliten i attelé. Blue Dream 
anses i Frankrike vara en avelsförbätt-
rare. Hans son, statshingsten Ulk des 
Champs, har fått en lovande start i 
aveln. I hans första kull fanns Nikita 

arna för denna. Även de konservativa 
motståndarna har tvingats välja mellan 
att anpassa sig efter utvecklingen eller 
att slås ut. Framför allt de klassiska 
unghästloppen domineras av franco-
amerikanerna och priserna vid unghäs-
tauktionerna visar tydligt vilken sorts 
häst köparna vill ha.

Hingststatistiken januari till och med 
augusti 2009 talar också sitt tydliga 
språk. Av de 20 främsta hingstarna på 
listan är 16 francoamerikaner, en kom-
mer från Sam Williams och en från The 
Great McKinney. Av de tio främsta 
är de 4 första och totalt 6 Dubois-
hingstar. Idag kan man faktiskt säga att 
franska statens tidigare dominans på 
hingstmarknaden har övertagits av en 
enda person, Jean-Pierre Dubois. 

Star´s	Pride	i	Frankrike
I Frankrike var det många som reage-
rade på att Henri Levesque lät sända 
travdrottningen Roquepine till USA 
för att betäckas med Star´s Pride år 
1970, och dennes son Ayres året därpå. 
Därigenom kunde inte de två första 
avkommorna till ett av världens främsta 
travston registreras som franska travare. 
Florestan och Granit var hänvisade 
till att starta i ett fåtal internationella 
storlopp, något som starkt försvårade 
matchningen av dem. De tränades av 
Gerhard Krüger i Italien och tillhörde 
skiktet strax under Europaeliten.

Av de två bröderna blev det Flores-
tan som kom att bli ”chef de race”. I en 
mycket bred förärvning fanns söner 
som Passionant, Podosis, Quito de 
Talonay och Qlorest du Vivier. I nästa 
generation kom Capitole, First de Retz, 
Echo, Extreme Dream och många fler. 
Idag har han sönerna Baccarat du Pont 
och Diamant Gede på 20-listan. Flores-
tan har också etablerat sig som morfar 
till stjärnor som Meaulnes du Corta, 
Qualita Bourbon och Nouba du Saptel.

Kimberland var uppfödd av legen-
den Delvin Miller och startade sin kar-
riär i USA utan att kunna konkurrera 
med de allra bästa. Här i Europa täv-
lade han mera framgångsrikt i de inter-
nationella storloppen. Två av hans allra 
bästa avkommor, Voici du Niel och 
Ulf d´Ombree, tränades av Ulf Nordin. 
Voici du Niel har lämnat Meaulnes 
du Corta och Ulf d´Ombree är far till 
Etain Royal. Idag är Kimberland även 
eftertraktad som morfar. Hans främsta 
dotter i aveln är Tahitienne, mor till 
de framstående hingstarna Goetmals 

då far till Ejadon, vinnare av Åby Stora 
Pris med Johannes Frömming i sulkyn.

Försiktig	öppning	av	stamboken
År 1977 öppnades stamboken för 
användandet av bröderna Florestan 
(Star´s Pride – Roquepine) och Granit 
(Ayres – Rocquepine) i fransk avel då 
de inköptes av Haras Nationaux, de 
franska statsstuterierna. Ungefär tio 
år senare gick staten vidare genom att 
köpa Mickey Viking (Bonefish – Misty 
Sister), Workaholic (Speedy Crown – 
Ah So) och Kimberland (Nevele Pride 
– Astrasia (fr).

Dessutom upprättades det så kal-
lade Protocole franco-americain. 
Enligt detta fick tio franska ston per 
år betäckas med amerikanska hingstar 
samtidigt som tio amerikanska ston 
kunde betäckas med franska hingstar. 
Avkommorna kunde då registreras i 
båda länderna. Det här var något som 
inte mottogs med någon större entu-
siasm bland uppfödarna och kvoten 
fylldes inte varje år. Den som framför 
allt insåg vad det här skulle ge var Jean-
Pierre Dubois som har byggt upp ett 
avelsmaterial som idag närmast kan 
liknas med en guldgruva.

Det som hände mellan åren 1977 
och 1992 är inget annat än en revolu-
tion inom fransk travhästavel och har 
fullständigt förändrat förutsättning-

Fördelning	mellan	ledande
hingstlinjer	-	marknadsandel	i	procent	

 1999	 2003	 2008
Carioca II 15,03 27,03 29,67
Star´s Pride 23,11 15,21 25,59
Speedy Scot 16,70 23,68 18,37
Kerjaques 16,55 14,75 11,62
Sharif di Iesolo 7,25 7,51 6,29
Fandango 1,47 4,54 3,35
Källa: Trot Information

Jag de Bellouet är en avkomma till Vikings 
Way som föddes 1992 och toppade fransk 
hingststatistik vid flera tillfällen. Vikings Way 
är i sin tur efter Mickey Viking, uppfödd 
av svenska Ulf Berner och tränad av Stig H 
Johansson. Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75
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solo de Lou, Oiseau de Feux och Ipson 
du Mormal.

Linjeavel	på	amerikanska	hingstar
Den franska stamboken är fortfarande 
stängd och lär så förbli i många år. 
Det tycks inte finnas någon opinion 
för någon förändring i detta avseende. 
Men ändå ökar franco-amerikaner-
nas dominans för varje år. Detta beror 
naturligtvis på att det bästa avelsmate-
rialet blir mer och mer amerikaniserat 
för varje årskull. Idag är det inte svårt 
att hitta elithästar som är linjeavlade 
på en helamerikansk hingst.

Årets vinnare av Prix d´Amerique, 
Meaulnes du Corta, har Kimberland 
till farfar och Florestan till morfar. Det 
innebär att han är linjeavlad 3 + 4 på 
Star´s Pride.

Fransmännen räknar med att Ready 
Cash som dominerat sin årskull som 
tre- och fyraåring ska ta steget in i den 
äldre eliten. Han har Viking´s Way som 
farfar och Extreme Dream som morfar. 
Han är linjeavlad 4 + 4 på Florestan. 
Dessutom har han Bonefish, Kimber-
land och Speedy Crown i det fjärde 
ledet.

Den franska travarens internationella 
konkurrenskraft var på nedgång från 
mitten av 1980- talet och drygt ett 
årtionde framåt. Tack vare det kontro-
versiella öppnandet av stamboken och 
framsynta personer som Henri Leves-
que och Jean-Pierre Dubois har rasen 
sedan dess fått uppleva en renässans.

amerikanska linjebildaren Victory 
Song och han var helt dominerande i 
den italienska travaveln under många 
år. Det är inte förvånande att fran-
ska ston sändes till honom de år detta 
var tillåtet. Resultatet blev att en ny 
hingstlinje uppstod i Frankrike. De 
främsta företrädarna för den har varit 
And Arifant, Capriccio och Biesolo.

Dubois-hingsten And Arifant har 
stadigt ökat sitt inflytande på den 
franska aveln. Hans främsta söner är 
etablerade avelshingstar som Goetmals 
Wood, Hand du Vivier och Fortuna 
Fant. Hans dotter Mara Bourbon har 
vunnit Oslo Grand Prix och dottern 
Guilty of Love är mor till Love You.

Goetmals Wood är sedan några år 
stadigt förankrad i toppen bland fran-
ska hingstar. Hans produktion innehål-
ler ston som Miss Castelle och Popinée 
de Timbia  samt hingstar som Prodigi-
ous och den nya fantomen Scipio du 
Goutier. Han lämnar såväl monté- som 
attelé-hästar av hög klass.

Capriccio har många avkommor 
som tävlar på en hög nivå men få i den 
främsta eliten. Det är ofta hästar som 
blir bättre med åldern. Capriccio ägs 
av Pierre Leveque som också är ägare 
och/eller tränare till många av hans 
avkommor vilket garanterar en klok 
matchning.

Biesolo är en annan livskraftig gren 
på detta stamträd. Han har en lite 
ojämn förärvning men har  lämnat 
internationella topptravare som Gie-

du Rib, vinnare av både Criterium des 
3ans och Criterium des 4ans.

Speedy	Crown	i	Frankrike
Workaholic tränades i USA av tea-
met Lindstedt/Wallner. Hans främ-
sta merit var segern i Breeders Crown 
som 2-åring. Efter en kort avelskar-
riär i USA såldes han till franska sta-
ten och stallades upp på Haras du Pin 
där han fortfarande tillbringar sin tid 
som pensionär. Idag är hans döttrar 
eftertraktade som avelsston och han 
toppar listan över främsta morfäder. 
Men även hans söner har förärvt bra. 
Carpe Diem är far till Pearl Queen och 
Cygnus d´Odyssée har lämnat Jardy 
och Leda d´Occagnes. Workaholic var 
fransk hingstchampion år 1996.

Jean-Pierre Dubois betäckte sitt sto 
Nesmile med Speedy Crown-sönerna 
Royal Prestige och Armbro Goal. 
Resultatet blev Buvietier d´Áunou och 
Defi d´Aunou, båda klassiska vinnare.

Buvetier toppade hingstlistan år 
2000 och hans son Ganyméde var 
främst år 2008. I Sverige har Juliano 
Star gjort succé som far till bland annat 
Commander Crowe. Defi d´Aunos 
främsta avkomma är Mahana som var 
det bästa stoet i sin generation. Bland 
de mest eftertraktade avelshingstarna 
idag finns hans söner Not Disturb och 
Nelson de Vandel.

Sharif	di	Iesolo	i	Frankrike
Sharif di Iesolo är en sonson till den 

TExT: 

Bengt Larsson

Juliano Star har 
gjort avtryck i 
aveln, bland annat 
som far till Com-
mander Crowe. 
Juliano Star är 
son till Buvetier 
d´Aunou. Han var 
i sin tur en av de 
hästar som blev 
resultatet av när 
Jean-Pierre Dubo-
is betäckte sitt 
sto Nesmile med 
Speedy Crown-
sönerna Royal 
Prestige (Buvetier 
d´Aunous far) och 
Armbro Goal. 
Foto: Martin 
Langels/Kanal 75
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