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Standardbred Horse Sale, som håller 
Nordamerikas största auktion varje 
år i början av november i Harrisburg. 
Numera räcker inte den egna auktio
nen på hemmaplan till för att sälja alla 
Hanover Shoe’s åringar utan de säljer 
även på Adios Sale – en mindre, lokal 
auktion i Pennsylvania, samt några i 
Lexington. 

Imponerande hingstpark
På stuteriet som drivs på knappt 1 000 
hektar lantbruksmark i Hanover Penn
sylvania samt på en mindre filial i New 

dagen vill ogärna kliva ut ur skuggan.  
De första dagarna i augusti innebär 

att stuterisäsongen i USA är över. Nu 
har träning av åringar inför auktio
nerna tagit all stuteripersonal och tid i 
anspråk. Vi får därför inte träffa veteri
nären på stuteriet då han har fullt 
upp med att besiktiga åringar inför 
auktionerna.  

Säljer på flera auktioner
Vi möts upp av Paul Spears. Han är 
inte bara delägare i stuteriet utan även 
ansvarig för deras auktionsbolag, The 

anover Shoe Farm starta
des av Lawrence Shep
pard. Farmen drivs idag av 
representanter för de tre 

ägarfamiljerna Paul Spears, Jim Simp
son jr & Russell Williams (Lawrence 
Sheppards sonson). 

Vi besöker stuteriet en varm dag i 
slutet av juli. Det är varmt men ändå 
inte lika varmt som veckan innan då 
temperaturen gick upp till över 40 
grader dagtid. 

Gräset är påtagligt brunbränt och 
hingstarna vi ska hälsa på den här 

en MInneSVÄrd reSa TILL

 Hanover 
  Shoe Farm

Hanover Shoe Farm har de fl esta travintresserade världen över 
hört talas om. Stuteriet har varit ett av världens absolut främsta inte 
 mindre än 85 år. Lena Myrenius och Ove Konradsson, Stall Conrads, 
fi ck en exklusiv rundvandring på den anrika anläggningen. 

H TexT: 

Lena Myrenius &

Ove Konradsson

Foto: Claes Kärrstrand
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temperamentsfulle Andover Hall blev 
lugnare, mindre hingstig och fungerade 
bättre på stuteriet.

egen strand i hagen
Snart provade man den ”tokiga finska 
nymodigheten” på fler hingstar. Med 
mycket gott resultat i form av bland 
annat bättre fertilitet och mer harmo
niska djur. Så trots att Hanover Shoe 
Farm med sin ledning och personal har 
en ocean av kunskap om sulkyhästar, så 
hade vi nordbor något att tillföra även 
dem. Paul Spears är ödmjuk och verkar 
ha ett gott öga till den häst kunskap som 
vi svenskar och nordbor har berikat 
Nordamerika med genom åren. 

En av de mycket namnkunniga 
pacerhingstarna, tidigare nämnde 
Somebeachsomewhere, har ytterligare 
något i sin hage som får oss att ställa 
frågan varför där är så mycket sand. 
Delägarna har haft som krav att hings
ten skulle ha en egen beach just i ena 
hörnet av sin paddock. 

Paul ler lite när han berättar. Kanske 
tycker han som oss att det är lite udda 
med en egen strand i hagen. 

Bemanning dygnet runt
Vi undrar över stödutfodring, sär
skilt när det varit en så varm och torr 
 sommar med dålig återväxt på betena. 

Jersey finns 400 ston, 300 föl och 300 
åringar. Vidare 13 hingstar varav 
sex  travare och resten pacers. 

Det är ingen dålig samling trav
hingstar som kamperar i stuteriets 
många hingsthagar just i Hano
ver: Andover Hall, Donato Hano
ver, Cantab Hall, Explosive Matter, 
 Muscles Massive och SJ’s Caviar. 

Därtill ska tilläggas att passgångarna 
inte heller är några blåbär. Diamanten 
i den kronan torde vara Somebeach
somewhere.

Bestämd hästägare
De flesta hingstarna deläger Hano
ver Shoe Farm i olika konsortier men 
Andover Hall är ett undantag. Hans 
finske ägare har placerat sin ögonsten 
på Hanover Shoe och har genom åren 
också haft tydliga åsikter om hästens 
skötsel. Något som också påverkat 
 resten av stuteriet. 

Andover Hall fick inte bara ett extra 
högt staket – 2.20 m (!) – då han visat 
talang för att hoppa mycket högt vid 
ett flertal tillfällen. Han fick efter äga
rens önskemål även ett eget skjul som 
skydd mot både sol och nederbörd. 

Den finske ägaren övertygade stute
riet om att hingsten mådde bättre av 
att få vara ute mycket och länge, helst 
hela dygnet.  Resultatet blev att den 

donato Hanover är bara en av alla namnkunniga 
hingstar på Hanover Shoe Farm. några andra 
är andover Hall, Cantab Hall, explosive Matter, 
Muscles Massive och Sj’s Caviar. 
Foto: Lena Myrenius.

Hanover Shoe Farm ligger i 
Hanover Pennsylvania och 
omfattar cirka 1 000 hektar 
lantbruksmark. För närvaran-
de finns ungefär 400 ston och 
300 föl på ägorna. Stuteriet 
har även en filial i new jersey. 
Foto: Claes Kärrstrand

Foto: Claes Kärrstrand
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resurser på att rädda värdefulla 
fölungars liv. Under fölsäsongen finns 
personal i stallarna dygnet runt. Av 
300 fölningar per år så är det naturligt
vis några som är komplicerade och ett 
antal då de nyfödda fölen är svaga. 

Tryckkammare för föl
Till hjälp för nyfödda föl med infek
tioner och dålig syresättning finns 
en speciell maskin som Paul stolt 
visar upp. Det handlar om en tryck
kammare för syrebehandling som finns 
i seminstallet. 

Fölet stoppas helt enkelt in i tryck
kammaren en stund varje dag och 
tillförs rent syre vilket underlättar 
sårläkning samt gör de svaga fölen livs
kraftiga igen.

Tryckkammaren bygger på samma 
princip som behandlingen av dykar
sjuka. Något som ännu inte använts 
i Sverige men mycket väl kan bli 
 aktuellt i framtiden om forsknings
resultat visar att investering i utrust
ningen är motiverad. Det bör helt 
enkelt finnas vetenskaplig evidens för 
att behandlingen gör nytta.

USA är ofta före i sin utveckling 
och metoden har använts på flera 

Hästar är explosiva flyktdjur och 
föl rör sig snabbt och oöverlagt i 
hagarna enligt Pauls mening. Det 
krävs mycket stabila anordningar för 
att skador inte ska uppstå. Därför 
utfodrar de numera alltid kraftfoder 
på marken till föl och ston. 

Stuteriet lägger också ner mycket 

Har man fortfarande creepfeeding för 
fölen? 

Nej, visar det sig. Vare sig med smal 
ingång eller med en låg slana som för
hindrar de vuxna hästarna att komma 
in. Det har Hanover Shoe avskaffat då 
de såg för mycket skador av olika slag 
på fölen och stona. 

Paul Spears, en av Hanover Shoe Farms delägare, tittar till Muscles Massive i hagen. Stuteriets hästar går ute väldigt mycket, något som 
de lärt av nordisk hästhållning. Foto: Myrenius/Konradsson

”Tryckkammarbehandling med syre används för svagfödda och sjuka föl med gott resultat” 
berättar Paul Spears stolt. Stuteriet lägger ner mycket resurser på fölen. under fölsäsong är 
exempelvis stallen bemannade dygnet runt. Foto: Myrenius/Konradsson
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 universitet i USA. Även fullvuxna 
sporthästar med led och ligament
skador behandlas upprepade gånger 
under allmän narkos i tryckkammare 
för att läka besvärliga skador. 

Stjärnan Sugarcane Hanover
Efter en kort men varm och  svettig 
rundvandring på stuteriet avslutas 
intervjun på kontoret där vi även träf
far en levande legend  Jim Simpson Jr, 
som nyligen blev invald i Living Hall 
of Fame. Han är kanske också den av 
de tre ägarfamiljernas representanter 
som står med fötterna närmast trav
banornas grus. Efter en lång karriär 
i sulkyn har Jim axlat sin fars roll på 
stuteriet. 

Jim poserar gärna framför porträtt
tet av Sugarcane Hanover som rönte 
många stora framgångar tillsammans 
med Jim på 80talet och senare som 
avelshingst i Sverige. Visserligen med 
en trög start för den första treårs
kullens säsong men framemot deras 
första höst var succén ett faktum. 

Vi frågar varför Sugarcane Hanover 
såldes till Europa. Jim förklarar att de 
nog inte trodde tillräckligt på honom 
i USA. Han passade mycket bra i 
Europa helt enkelt, elithingst som han 
blev både i Sverige och Italien. 

Bra ston ovärderligt
Jim Simpson Jr med partners har fort
satt enligt den devis som hans far myn
tade en gång i tiden: inget stuteri kan 
ligga på topp och fortsätta ligga på 
topp utan att förnya sitt stomaterial 
med framgångsrika ston. 

Att det gett resultat vittnar de väl
fyllda prisskåpen på kontoret om. Där 
finns väldigt många troféer från alla de 
prestigefyllda loppen: Hambletonian, 
Kentucky Futurity, Little Brown Jug 
och Breeders´ Crown. Inte bara travar
kategorin utan även för pacers. 

Hästkyrkogård berättar historien
Vi säger tack och hejdå till Peter 
Spears och Jim Simpson Jr men kan 
inte låta bli att själva stanna en kort 

stund på Hanover Shoes hästkyrko
gård. Här finns stuteriets trotjänare 
begravda och ett antal mycket fram
gångsrika hingstar och ston. Vi fast
nar bland annat vid en sten: Rosalind 
1933 – 1950 och känner historiens 
vingslag. 

För några år sedan ordnades en 
resa i ASVT:s regi till Hambletonian 
och Hanover Shoe Farm. Med på 
resan	fanns	ASVT:s	60-årsjubilerande	
medarbetare Olle Jönsson som genom 
åren delat med sig av sin digra avels
kunskap till oräkneliga uppfödare. 

När studiebesöket och uppvis
ningen av hingstar var till ända und
rade Jönsson om de fanns möjlighet 
att besöka just kyrkogården. Del
ägaren Russel Williams visade, lätt 
förvånad, sällskapet till andra sidan 
vägen om uppfarten.

Snart blev han varse att denna Jöns
son, med viss översättningshjälp, hade 
ett och annat att lära även honom om 
de hästar som förärats med gravstenar 
på Hanover Shoe Farm. 

jim Simpson jr, nyligen invald i Living Hall of Fame, poserar stolt framför 
målningen av ögonstenen Sugarcane Hanover som rönte många stora 
framgångar tillsammans med jim på 80-talet och senare som avelshingst 
i Sverige. Foto: Myrenius/Konradsson

att besöka hästkyrkogården är nästan obligatoriskt vid ett besök på 
Hanover Shoe Farm. Här ligger ett antal hästar begravda som haft 
mycket stor betydelse för sporten. ett exempel är rosalind, en av 
travsporthistoriens bästa hästar. Foto: Myrenius/Konradsson


