
Travhästen nr 5 • 2011 15

is då de av många betraktades som ett 
ingrepp i det vackra landskapet.

Turistmål
I Frankrike har staten av tradition haft 
ett avgörande inflytande över hästaveln 
genom Haras Nationaux, de statliga stute-
rierna. Det främsta av dem, Haras de Pin, 
finns sex kilometer från Nonant le Pin.

Det grundades av Colbert år 1665, blev 
erkänt av kung Ludvig XIV år 1715 och 
kallades allmänt för hästarnas Versailles. 
Förutom slott och stallar omfattar områ-
det cirka 1 000 hektar med enorma hagar, 
rid- och körvägar samt galoppbana.

I stallarna finns varmblodstravare,  
engelska fullblod, franska ridhästar  
(Selle Francais) och de väldiga percheron-
hästarna. 

i samband med franska revolutionen 
och som utgör en del av Normandie. 

Orne är känt för sina ängar, frukt-
trädgårdar och skogar av ek och bok. 
Men också för ett nederbördsrikt  
klimat som passar väl för hästuppföd-
ning och där hästarna kan beta grönt 
gräs under en stor del av året.

Den som far genom själva samhället 
Nonant le Pin får lätt ett intryck av en 
idyll där tiden står stilla. De få etablisse-
mangen har namn med anknytning till 
hästsport. 

Nyligen fanns långt framskridna 
planer på att strax utanför bygga en 
anläggning för att ta reda på industri-
avfall och därigenom skapa arbets- 
tillfällen. Men efter omfattande 
demonstrationer lades planerna på  

Provinsen Normandie i nord-
västra Frankrike är ett av  
världens mest kända häst-
sportområden. Här huserar 
en rad såväl två- som fyrbenta 
kändisar; och här möts  
tradition och nytänkande. 

Helt enkelt fransk travsport  
i både dåtid och framtid.

et lilla samhället Nonant  
le Pin kan betraktas som 
den franska travsportens 
mittpunkt. Det är beläget  

i Orne, ett av de ursprungliga 83  
departement som bildades år 1790  

Bengt Larsson, återkommande skribent i Travhästen och specialist på fransk 
travsport bjuder med oss på en resa till den franska hästsportens mecka.

Häng med till 

Normandie

D

Haras du Pin, det främsta statliga 
stuteriet, grundades redan 1665 
och är ett populärt turistmål. 
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hingstar på de första fyra platserna. 
Strax utanför Nonant de Pin ligger 

Haras de la Bosse; Jean Pierre Dubois 
hingststation. 

I hingsthållaren Fabrice Simons 
vård finns där flera av Europas idag 
främsta avelshingstar. De går ute året 
om i stora hagar, och med ett litet hus 

Idag sitter han på en guldgruva, 
främst på hingstsidan men även när 
det gäller framstående avelsston.

Av de senaste tio åren har sju av 
championhingstarna ägts/managerats 
av Jean-Pierre och hans sönder. Och  
på listan över vinstrikaste avelshingstar 
i Frankrike år 2010 finns Dubois-

Haras de Pin är ett populärt turistmål 
med guidning, museum och present-
shop. Varje torsdag från juni till och 
med september genomförs en parad 
som visar hästarnas olika användnings- 
områden, och med historiska ekipage.

Tillförde amerikanskt
Från 1848 köpte Haras Nationaux 
in unga hingstar med goda resultat i 
offentliga tävlingar och de främsta  
placerades som avelshingstar på Haras 
de Pin. Här stod åren 1889 till 1908 
Fuschia som betraktas som den främ-
sta grundstenen hos Trotteur Francais, 
den franska travaren. 

I rätt nedstigande led från honom 
finns såväl Kerjacques som Fandango, 
de två hingstar som fransmännen 
betraktar som de viktigaste franskfödda 
avelshingstarna under 1900-talet. 

Men Haras de Pin har också spelat 
en viktig roll i utvecklingen av den 
moderna franco-amerikanska travaren 
då både Florestan och Workaholic har 
tillhört stuteriets hingstpark. 

Nu visas den 29-årige Workaholic 
upp som en grånad pensionär vid  
paraderna.

Staten backar ur
Idag finns tre travhingstar i avelstjänst 
på Haras de Pin. Det handlar om Bijou 
de Bignon (e. Rainbow Runner), Ipsos 
du Montfort (e. Kronos du Vivier) 
och Onyx du Goutier (e. Buvetier 
d`Aunou), hyggliga förärvare utan  
att tillhöra de främsta. 

Detta avspeglar dagens situation 
på den franska hingstmarknaden där 
Haras Nationaux inte har resurser att 
konkurrera med de främsta privata 
hingsthållarna. 

Den franska staten har lagt ner 
enorma summor genom åren på driften 
av alla statsstuterier och nu har man 
kommit till vägs ände när det gäller 
ekonomin. Därför har organisationen 
France Haras bildats, med uppgift att 
under en övergångsperiod föra över 
verksamheten till hästsektorns organi-
sationer eller till kollektiv verksamhet.

Dubois dominerar
Man kan idag påstå att den franska sta-
tens dominans inom travhästaveln har 
övertagits av familjen Dubois. Pappa 
Jean Pierre var den som främst insåg 
betydelsen av att förädla den franska 
travaren med amerikanskt travarblod, 
under de år detta var tillåtet.

Haras de Pin har också spelat 
en viktig roll i utvecklingen av 
den moderna franco-ameri-
kanska travaren. Bland annat 
har Workaholic, numera 
grånande 29-årig pensionär, 
tillhört hingstparken.

And Arifant; nestorn på Haras de la Bosse. 
På gården finns även hans son Goetmals 
Wood; liksom dennes son Sam Bourbon. 
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son som är bror till Mara Bourbon och 
Qualita Bourbon. Han gör sin andra 
säsong i aveln. 

I en annan hage går Love You, som 
med 35 000 euro i samlad avgift är 
den dyraste avelshingsten i Frankrike, 
men som ändå betäcker maximalt till-
låtna 100 ston. Hans avgift på 10 500 
euro med transportsperma kan i vårt 
land betraktas som ett rent reapris.

Med drygt 400 svenskregistrerade 
avkommor är han på väg mot toppen 
även i svensk hingststatistik. 

Förstklassiga träningsmöjligheter
Jean Pierre Dubois träningscamp, 
Haras de la Beauvoisinniere, ligger 
bara någon mil bort. Med tanke på 
att en av världens främsta inom trav-
sporten tränar sina hästar här kan man 
uppleva anläggningen som överras-
kande stökig. Men möjligheterna att 
träna häst är förstklassiga. 

Vid sidan av rundbanan finns en 
1200-meters rakbana med tre olika 
underlag vid sidan av varandra, och som 
avslutas med en backe. Det finns också 
en bassäng för simträning av hästarna.

Hagarna är väl tilltagna och hästarna 
går ofta ute. 

Tio hingstar på stationen
Från Haras de la Beauvoisinniere är 
det inte många kilometer till Haras de 
la Cruchettes. Pierre Julien är en av de 
tongivande inom fransk travhästavel 
och han driver en av landets största 
seminstationer med 10 hingstar. De 
mest kända är Meaulnes du Corta,  
Biesolo och Jeanbat du Vivier.

För att kunna träna de hingstar som 
fortfarande startar finns en 800-meters 
rundbana och en rakbana på 1000 
meter. Inkörning, samt förberedelse av 
hästar för auktion, kan man också få 
hjälp med här.

Pierre Julien är även framgångsrik 
uppfödare av travare med tilltals- 
namnet Pierji. 

Genuint familjeföretag
I Nonant le Pins närhet finns också 
Haras de Ginai. Gården som om- 
fattar 150 hektar köptes i ganska för-
fallet tillstånd av familjen Souloy för 
8 miljoner franc vilket motsvarade 
cirka 10 miljoner kronor. Efter inves-
teringar på minst lika mycket har man 
nu byggt upp en mönsteranläggning 
som inte saknar något. Detta med 
hjälp av banklån och genom att plöja 

lesolo i fransk travavel. Han är granne 
med sin son, Goetmals Wood, som de 
senaste åren tillhört de absoluta top-
parna i Frankrike. Han svenska avkom-
mor börjar också göra sig bemärkta. 

Snett över vägen återfinns nästa 
generation på denna hingstlinje. Det 
är Sam Bourbon, en Goetmals Wood-

som skydd mot vind och regn. De 
slitna täckena avslöjar inte att här går 
hingstar värda många miljoner. Allt är 
enkelt och rationellt.  

Stjärnor i tre generationer
Nestorn bland hingstarna är And Ari-
fant, den främsta sonen till Sharif di 

Vid första anblicken kan jean Pierre Dubois tränings-
camp upplevas överraskande stökig. Men skenet 
bedrar. Träningsmöjligheterna är förstklassiga.

Rundbana, 1200-meters rakbana med tre olika underlag intill varandra, backe och 
bassäng. Det är bara några av träningsmöjligheterna på Haras de la Beauvoisinniere. 

jean Pierre Dubois anläggning 
har med all tydlighet varit en 
inspirationskälla för familjen Soloy 
på gården Haras de Ginai.
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som far. Detta inträffade efter att den 
franska travstamboken stängdes år 
1937 och Calumet Deco betraktas som 
en hingstlinje i Frankrike.

Ändå präglas Haras de Ginai av 
nytänkande och utveckling. Den som 
vid flera tillfällen har nöjet att besöka 
gården upptäcker varje gång nya bygg-
nationer och nya träningsmöjlighter.

Det senaste tillskottet är ett nytt 
stall med 40 boxar.

Dåtid och framtid
Inom någon mils radie från Nonant 
le Pin ligger flera betydande hästgår-
dar. Bland dem finns Haras de Frenaie 
som gränsar till Haras de Pin. Där finns 
2008 års hingstchampion Ganymede 
och In Love WithYou, far till Prix 
d´Ameriquevinnaren Oyonnax. Båda 
är Dubois-hingstar.

Onekligen finns olika utvecklings-
skeden inom fransk travsport represen-
terade i området runt Nonant le Pin. 
Från Haras du Pin med dess betydelse 
för sportens dåtida utveckling och famil-
jen Dubois – till Fabrice Soloy som mer 
representerar framtid och utveckling.     

mycket tid i sin egen hage, han tas bara 
in för att tränas och pysslas om.

Även uppfödare
Gården fungerar också som semin- 
station för fem av stallets stjärnor. Den 
äldsta av dem är genombrottshästen 
Korean, vinnare av Criterium des  
4ans. Fabrice anser att Korean är den 
speedigaste häst han har tränat. 

Orlando Vici var dominant i sin 
kull och har startat sin avelskarriär på 
ett lovande sätt både i Frankrike och 
i Sverige. Här finns också Oiseau de 
Feux, Quaro och Rolling d´Heripré.

 Som många andra av de främsta 
franska tränarna bedriver man egen 
uppfödning på Haras de Ginai med  
ett tjugotal ston.

Tänker nytt
Det finns gamla traditioner av travhäst-
uppfödning på Haras de Ginai.  Albert 
Veslard bedrev uppfödning där, bland 
annat med hingsten Gael. Under senare 
år har det blivit allmänt erkänt att flera 
av Gaels främsta avkommor hade den 
amerikanska hingsten CalumetDelco 

ner de inkomster som framgångarna på 
tävlingsbanan har gett. Syndikering av 
stallets stjärnor som avelshingstar har 
också gett ett bra tillskott.

 Det är ett genuint familjeföretag 
med Fabrice Souloy, en av Europas 
idag främsta tränare, i spetsen. Hans 
sambo Tina Lahti arbetar med häs-
tarna, fadern Jacky sköter administra-
tionen och systern avelsverksamheten. 

Inspireras och utvecklar
Från början prioterade familjen Souloy 
att sätta träningsbanorna i skick. Den 
mesta träningen sker på rakbanan som 
mäter 1200 meter, med en backe som 
avslutning. Av rundbanorna används 
den ena främst för uppvärmning och 
nedjoggning av hästarna och den andra 
för unghästträning. 

Rakbanan har tre olika underlag 
vid sidan av varandra så det går att 
välja beroende av hästar och väderlek. 
Man kan se att mycket av tränings-
anläggningen liknar motsvarande hos 
Jean-Pierre Dubois men är betydligt 
prydligare. 

Fabrice har också hämtat inspiration 
från tränare i USA och Sverige och är 
ständigt beredd att pröva nya inslag i sitt 
träningsupplägg. Han är den mest inter-
nationella av de franska travtränarna, 
pratar engelska och har även italienska 
och svenska hästägare. Commander 
Crow är en av de hästar som tillbringar 

TExT OCH FOTO: 

Bengt Larsson

Fabrice Soloy tillsammans med Korean, en av stjärnorna 
på seminstationen.

Haras de Ginai har en lång tradition av hästuppfödning. En av de fridfullt betande hästarna i 
hagarna idag är Commander Crowe.


