
1

Trav och galopp i Bluegrass Country

Text och foto: Helena Mansén.
SHK:s resestipendium 2014 till Lexington, Kentucky.

När jag fick besked om att jag hade erhållit SHK:s, 
Svenska Hästsportjournlisters Klubbs, årliga rese
stipendium till Kentucky blev jag verkligen jätteglad. 

Jag är galoppjournalist och har skrivit många artik-
lar till bl.a. Skandinavisk Galopp, GaloppMagasinet, 
Travronden (några år sedan), min egen tidigare site 
Galoppkikaren och har gett ut två ungdomsroma-
ner om Colorado, den skäckige galopphästen. Som 
galoppjournalist finns det tyvärr inte längre många
tidningar att skriva till, men jag försöker då och då få 
in någon artikel i olika sorters media.

Har sedan 1970-talet också varit aktiv inom ga-
loppsporten,bl.a.somryttareochamatörtränare.

SHK:s resestipendium sökte jag dels för att få upp-
levaKentucky,ettmeccaförhästälskare,delsföratt
kunna förkovramig ytterligare i såväl galopp- som
travsport. Denna resa riktar sig främst till travintres-
serade som just denna helg vill besöka Lexingtons 
auktioner och tävlingar och samtidigt besöka stute-
rier.Menhästarärhästar.OchKentuckyärKentucky.
Dessutomtycktejagdetskullebliintressantattfåen
inblick även i travets värld. 

Det skulle också visa sig att resan - som arrangera-
desavEquitours-varmycketbraupplagdochdetvar
inplanerat lite av båda disciplinerna. Det fanns också 
utrymmeföregnaaktiviteter,d.v.s.förmindelattse
mer av galopp och fullblod.

SHK vill självklart att deras stipendiater återkom-
mer med en liten reseberättelse efter resan. Så här är 
den. Och tur är det, att den inte ska publiceras i en tid-
ning-fördåskulledetintefunnitsmycketutrymme
för annat. Det är riktigt svårt att fatta sig kort med alla 
intryck och upplevelser jag fick varamed om.Var-
enda en av alla deutflykter vi gjorde skulle kunnat
utgöra material för ett långt reportage.

Dag 1 - måndag
Avresa från Stockholm Arlanda-Paris med Air Fran-
ce och därifrån till Cincinnati med Delta Air Lines. 
I Cincinnati samlades hela gruppen vid reseledare 
Björn Ljungek - en ciceron som ledde denna resa för 
tolfte (!) gången -  för färd med den chartrade Blue-
grassbussen till Lexington.
Ibörjanavflygresanvisstemanintevilkasomin-

gick i Equitours resegrupp men man var placerade 
tillsammans och det dröjde inte länge förrän man kom 
i samspråk och började lära känna varandra.
DetsyntestydligtattmannärmadesigLexington-

på alla vidsträckta böljande hästhagar med vita eller 
svarta staket. Det gjordes även ett snabbt stopp i cen-
trumförattbeskådadeutsöktformadebronsstatyerna
av galopphästar i Thoroughbred Park. Jag skulle åter-
komma till den platsen några dagar senare.

Direkt när man steg in i hotellet, The Campbell 
House lounge, kunde man känna inspirationen av 
häst. På väggarna var det hästmotiv av olika slag, 
upphängda stigbyglar och träns, räcke till övervå-
ningen som påminde om ett stall m.m. Här bodde det 
ocksåmyckethästfolkochhär(fickjagveta)hardet
genom tiderna gjorts upp många kända hästaffärer.

Dag 2 - tisdag
Efter att vid frukosten ha bekantat oss med varandra 
gick vi i samlad tropp en promenad till travbanan.

The Red Mile grundades 1875 och är världens näst 
äldsta travbana - efter Goshen Historic Track i New 
York - och som namnet förtäljer en mile i omkrets, 
närmare bestämt 1609 meter.
De flesta traventusiaster i Sverige och Skandina-

vien känner förstås till denna bana. Men för mig var 
detnytt.Vissteattdet skullekörasett stort lopppå
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söndagen,TheKentuckyFuturity,somingåritravets
”Triple Crown” här i USA. Men jag visste inte att det 
räknades som travets största helg och att det vallfär-
dade så många skandinaver hit. 
Vilketjagblevvarseomunderveckan.Påhotellet,

auktionen och söndagens tävlingar var det - om inte 
övervägande - väldigt många skandinaver.

Det var full träningsaktivitet på banan med traveki-
page som dundrade förbi åt olika håll och supportrar 
som hängde vid staketet. 

Björn berättade initierat om banan, tävlingarna och 
byggnaderna runtomkring.Vihade innanocksågått
förbi det gamla Stables & Memories, en imponerande 
rundvitbyggnadsomutgörRedMileslandmärkeoch
engångitidenvarettstallifleravåningar.Nuärdet
ett museum som Björn rekommenderade att besöka.

Sedan gick vi till stallbacken där Åke Svanstedt 
under meetinget hade fjorton av sina hästar. Åke 
och hans tränarassistent Bernie berättade om verk-
samheten och svarade villigt på frågor. Ungefär lika 
många hästar av stallets hästar stod på en närliggan-
de farm, bland annat världsrekordhållaren, den stora 
stjärnan Sebastian K.S.

Därefter promenerade 
vi vidare till Jonas Czer-
nysons stall. Jonas, som
är från Ystad, började 
sin bana inom travet hos 
USA-stationerade toppträ-
naren Per Eriksson. Där var 
han bland annat med när 
stallets travhingst Credit 
Winner hade sin framfart. 
Omkring 2005 startade Jo-
nas egen tränarverksamhet 
och hör nu till de stora uppkomlingarna i USA. På 
vintern håller han mestadels till i Florida men plane-
raratt läggaverksamhetenpermanent iNewJersey,
därhantillbringarsommaren.Mycketberoendepåde
spelregler som gäller - och ständigt skiftar - vad gäller 
löpningspropositioner och regler i de stater hästarna 
är uppfödda i. Där det är mest fördelaktigt att vara och 
där det är lättast att hitta löpningar för hästarna. En hel 
del resande blir det ändå.

Även Åke berättade att 
bland det svåraste med att trä-
na i USA är att hela tiden hålla 
reda på alla regler om och hur 
hästar får starta i löpningarna. 
Propositionerna ändras hela 
tiden och är olika i alla stater.

Jonas bjöd på kaffe och 
donuts medan han berättade 
om stallet. Hästskötarna led-
de - till allas förtjusning - ut 
de båda stjärntravarna Maven 
och Jolene Jolene. Maven, är 
ett 5-årigt sto (e. Glidmaster) 
som har vunnit 26 av karriä-
rens 41 starter. Hon slog två världsrekord i fjol och 
har sprungit in ca 10 miljoner kronor. Deltog också 
i årets Elitloppet på Solvalla där hon var oplacerad. 
Men enligt Jonas, den bästa häst han har tränat. Jo-
lene Jolene (e. Muscle Hill) är ett 2-årigt sto som re-
dan tjänat $207,527 och som dagarna innan tangerade 
världsrekord i sin kategori.

Det kändes stort att få klappa dessa två topphästar. 
Mavenskulle,liksomMysteryWomanochnågraan-
dra hästar från stallet, starta på söndagen.

På eftermiddagen tog vi plats i Bluegrassbussen 
igen för att åka tillKentuckyHorse Park, som kan
liknasvidett”hästarnasSkansen”.Blandannatfinns
där Horses of the World med många olika hästraser 
- till och med en fjordhäst - och de visades upp i en 
trevligshow.DärfinnsocksåettHallofChampions
med pensionerade trav- och galoppstjärnor, mest va-
lacker, som inte kan användas i avel. De visades upp 
under angivna klockslag och de hästar jag såg var 

Reseledare Björn Ljungek berättar om banan för hela gruppen.

Åke är här.

Jonas med sitt elitsto Maven.
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travhästen Won the West (passgångare, två segrar i 
Breeders Crown Open Pace och årets passgångare 
2008 och 2009) och galoppörerna Go for Gin (vinna-
reavKentuckyDerbyoch2:aiPreakness1994),Da
Huss (vann Breeders’ Cup Mile två ggr med ett års 
mellanrum och har något så ovanligt hos en galoppör 
som världsrekord över 1200 m för 2-åringar, med ti-
den 1.07:1/5) ochFunnyCid (KentuckyDerby och
Preakness 2003). 

Den berömde Cigar stod också där. Cigar som, ef-
ter sina framgångar på kapplöpningsbanan (16 segrar 
och $9.999.000 i insprungna pengar, förutspåddes en 
enastående avelskarriär 1997 och betäckte 34 ston, 
värderades till cirka 100 miljoner dollar - men visade 
sig vara infertil. Jag tittade på honom där han stod i 
sin box. Han hängde med huvudet och skötaren för-
klarade att han var dålig och inte skulle tas ut och vi-
sas för publiken.

Strax efter hemkomsten till Sverige nåddes jag av 
nyhetenattCigarhade fått somna in förgott den7
oktober, till följd av svår osteochondros och kompli-
kationer efter operationerna.
PåKentuckyHorseParkfinnsocksåInternational

Museum of the Horse, ett enastående hästmuseum där 
man kan följa utvecklingen av hästen från tiden då 
denintevarstörreänenrävochframtillnu.Därfinns
också montrar för de mest kända hästnamnen inom 
trav- och galoppsporten med deras tillhörigheter och 
samlingar av pokaler. Enormt att få beskåda Triple 
Crown-vinnarnaWhirlaways,Citations,Secretariats,
AffirmedsochSeattleSlewsutsöktfinabucklor.Där
finnsävengamlavagnarochenstoravdelningspons-
rad av Sheik Mohammed för att förevisa det arabiska 
fullblodet.Alltmycketimponerandeiscensatt.

På kvällen åkte vi till Fasig-Tipton för att närvara 
vid Selected Yearling Sales. Åringsauktionen pågick 
varje kväll 30 sept-4 okt med totalt 672 hästar, både 
travare och passgångare. Första kvällen var det 100 
hästar som gick in i ringen.

Tidigare hade Lexingtontravet sin egen auktions-
arena närmare banan, men då den rivits och gett plats 
för bostäder hyr man numera in sig på galoppens
toppmodernaochförändamåletmycketfunktionella
Fasig-Tipton (galoppen har även auktionsverksamhet 
medlikafinafacilitetervidKeenelandRaceCourse).

Här kan åringarna studeras i två olika ringar in nan 
deledsiniauktionsringen.Väldärgårdetienrasan-
de fart. Auktionsutroparen rabblar kontinuerligt och 
hans medhjälpare är skarpögda som falkar för att upp-
fatta eventuella bud från folkmassan. Här gällde det 
atthållahändernaistyr-intekliasigpånäsan-föratt
inte bli missförstådd med att bjuda på en häst.

Dyrastförstakvällenvartvåhästarsomgickunder
klubban för vardera $400.000, en e. Cantab Hall och 
ene.Kadabra.Trehästargickfördrygt$300.000och
sju för drygt$200.000, ettflertal för $100.000.Ba-
komfleraavköpenvardetskandinaver,bl.a.Jimmy
TakterochÅkeSvanstedt.ÄvenhockeybrödernaSe-
din köpte en häst för sitt framgångsrika Sedin Stable 
hos Robert Bergh, en hingst vid namn Songndance 
Hanover, e.  Donato Hanover och Southwind Wasabi, 
för $105.000.

Senare i veckan ropade tre av deltagarna i rese-
sällskapet invarsinhäst,varavdendyrastegick för
$45.000 till Sladekarr Invest AB. Det var nr 483, 
Lima Mermaid, ett sto e. Andover Hall.

Totalt över auktionens alla dagar såldes 641 häs-
tar för $28.540.000 med ett genomsnitt på $44.080. 
Sammanlagtvardet JimmyTakter somköptemest,
23 hästar för totalt $1.740.000. Därefter Robert Lind-
ström, agent, med sju hästar för $1.128.000.

Överhuvudtaget var det de svenska och skandina-

Ett av toppbuden fen första kvällen på Fasig-Tipton. Nr 5 Prince de 
Vie, e. Cantab Hall som slutligen klubbades för $400.000.

Secretariats ägarfärger och Triple Crown-pokaler i Kentucky Horse 
Parks hästmuseum.
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viska köparna som dominerade med köp på auktio-
nen.

En annan sak var närvaron av många människor 
från amish-samfundet. De verkade väldigt initierade 
och följdeauktionennoggrant.Vetejomde ropade
in någon häst eller köpte någon av de återropade. De 
använder som bekant hästar att dra droskor m.m. - ef-
tersom de vanligtvis inte kör bil - men köper enligt 
uppgift också in travhästar för att sedan sälja dem 
mednygrundträningtillbakatillsporten.Övrigtnär
detgälleramishärattdeoftaäranlitadeochmycket
uppskattadeförattbyggastallarm.m.

Dag 3 - onsdag
Efter den första intensivadagen iKentuckyvardet
dagsförnyastudiebesök.

Bussen tog oss först ut till det svenskägda travstu-
teriet Stone Creek Farm, som ägs av Sveriges största 
travstuteriägare, Menhammars Margareta Wallenius 
Kleberg. 

På de över 600 acres huserar sedan många år också 
Hunterton Farm, en consigner som är uppfödare och 
står till tjänst med att preparera åringar till auktioner-
na. I USA anlitar man alltid en consigner för att över-
huvudtaget ha möjlighet att komma med till de stora 
auktionerna. Samma gäller i fullblodsvärlden.

Det var en dimmig morgon men mellan slöjorna 
kunde man skönja de vidsträckta böljande hagarna 
där hästar betade.

Menhammars veterinär Johan Helander - som 
pendlar mellan Ekerö och Lexington - hälsade oss 
välkomna och berättade om stuteriverksamheten.
Vi träffade också managern av Hunterton, Ste-

ve Stewart, som nog gärna kunde ha ägnat hela 
dagen åt att berätta om hästarna inklusive de sex 
Hambletonian vinnare farmen fått fram - samt hann 
med ett antal anekdoter - så till den grad att han lät en 
transport, fullastad med från auktionen återvändande 
- otåligt stampande - åringar, stå och vänta på att vi i 
sällskapet skulle skingra oss från vägen. 

Hunterton Consigner brukar varje år ha mellan 75-
100 hästar för preparering till auktionerna. Stewart 
berömde det svenska travfolket  - som han anser över-
lagärmycketkunniga,passioneradesportsmänsom
ofta återinvesterar vunna prissummor i sporten, för att 
köpaflerochbättrehästar.
Vifickåkaenturmedbussenruntstuterietunder

tiden som Johan berättade om bland annat gödslings-
metoder och beteshantering. Kontroversiellt var att 
manhär,liksompåfleraandrafarmeriKentucky,ofta
gödslade beteshagarna med hästspillning från stallar-
na.Vilketkansynasunderligtmedtankepåeventuell
parasitförekomst. Men, man menar att det har gjorts 
så i många år och det har fungerat bra.
Vi fick också se stallet där supertravarenNevele

Pride stod under sin tid på stuteriet.
Därefter bjöds vi in på kaffe och bullar i Margare-

taWalleniusKlebergsprivatahuspåfarmen.Mycket
trevligt.Därkundeviocksåbeskådaendelavdefina
priser och utmärkelser som vunnits på travbanorna 
genom åren.

Alla stuteriförmän vi träffade var överens om an-
ledningentillvarförkentuckyuppföddahästaroftavar
så framgångsrika och eftertraktade över hela världen.
Kentucky kallas ”the bluegrass country”, kanske

för att - det kraftiga - gräset på vissa platser kan skif-
ta i blått under försommaren. Fastställt är att gräset 
ärmycketproteinrikt.Ochmanvetattjordmånenär
mycketkalkrik.Dessatvåsakerärenanledning.

Men huvudsakliga anledningen anses vara det ku-
perade landskapet, de böljande hagarna och hästars 
medföddanyfikenhetsomgörattdevillse”vadsom
är på andra sidan kullen”. Fölen och unghästarna rör 
sig alltså väldigtmycket vilket stärker deras hjärta,
lungor, skelett, senor och ligament från första början. 
Dehar också ofta sällskap avflera andra unghästar
och möjlighet att springa i spontana kapplöpningar 
långa sträckor i hagen. Upp och ner.

Enligt Equitours schema skulle det efter Stone 
Creek följa ett besök på ett annat svenskt travstuteri, 
ACL. Men det blev inställt. Istället - till min gläd-
je - blev det ett besök på välkända fullblodsstuteriet 
Claiborne Farm. Stuteriet där bland annat Secreta riat 
- Triple Crown-vinnaren 1973, en av tidernas allra 
bästa galoppörer - verkade som avelshingst. Ett stu-
teri som varit i familjen Hancocks ägo i över 100 år. 
Här har genom tiderna 27 världsledande avelshingstar 
stått.

Som enda ”galoppare” i sällskapet var jag lite av 
en”utböling”ochfickhöraendel(skämtsamma,vän-
liga) gliringar. Mina travvänner var förstås besvikna 
över det uteblivna ACL-besöket men också impone-
radeöverdetfinaClaiborneochdesshingstar.

Hingstförmannen visade oss först Orb, vinnare av 
KentuckyDerby 2013, som hade sin första betäck-
ningssäsong i år. 

Dimman låg tät i hagarna på Stone Creek Farm.
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VidarevisadesWarFront,e.Danzigochsomhar
en betäckningsavgift på $150.000. Bland annat är han 
far till Zenyattas föl (ett sto) i år. Zenyatta är stoet
som segrade i alla sina löpningar - i högsta klasssen - 
utom den sista, den 20:e i Breeders Cup Classic (Gr 1) 
2009 - där hon blev slagen med en nos. Till amerikan-
ska folkets stora besvikelse och sorg. Det var ju ”me-
ningen” att hon skulle gå obesegrad in i avelsboxen. 
I alla löpningar hade hon för övrigt ett spektakulärt 
löpningssätt. Från att vara klart sist större delen av 
loppen, många längder bakom klungan, kom hon med 
rasandefartdesistafyrahundrameternaförattalltid
vara först över mållinjen. Utom i det sista loppet.
JockeynMike Smith var otröstlig och tog på sig

skulden, menade att han hade ridit bort henne.
Hästen som ”snodde” loppet för henne heter Bla-

me. Nu avelshingst - också stående på Claiborne, för 
dagen betande i hagen intill War Fronts.

HingstförmannenberättadeattendelZenyattafans
var så upprörda att de skickade hotbrev till Claiborne 
angående Blame. De var tvungna att ha bevakning på 
hingsten och visade inte upp honom för utomstående 
påfleramånader-vartvungnaattväntatillsituatio-
nen lugnat ner.
Vifickocksåvetaattfarmenbestodav1500acres,

cirka 500 hästar (fölston och unghästar) och det kos-
tade i runda tal 5,5 miljoner dollar per år att hålla allt 
igång.Avelshingstarnabetyddemycketförattdrain
dessa summor, några gjorde det mer än andra. För-
mannen berättade också att Claiborne inte - till skill-
nadfrånfleraandrastuterier-hadenågras.k.shuttle
hingstar, d.v.s. hingstar som skickades till södra halv-
klotet på hösten för att betäcka ston. Man anser att 
det förkortar livslängden och spermadugligheten för 
hingsten och väljer att agera mer långsiktigt.

Som vid alla trav- och galoppstuterier av dignitet, 
finnsävenhärenbegravningsplatsförchampionsoch

andrahästcelebriteter-vilketvifickseunderveckan.
Ibland kanske det bara var begravt en svans, ett hu-
vud, eller ben men oftast med de riktigt stora - Triple 
Crown-vinnarna - var det hela hästen eller en urna 
med all aska. På Claiborne ligger förstås Secreta-
riat. Andra berömda namn är: Nasrullah, Bold Ruler, 
RoundTable,NijinskyIIm.fl.
Tillbakapåhotellet.Vidlunchgickfleraavosstill

en närliggande mexikansk restaurang. En ”uppvärm-
ning” inför kvällens begivenhet på Malone’s - som 
sadesvara”detbästasteakhouseiKentucky,kanske
i USA.” Alla följde med dit - ett glatt gäng på 28 per-
soner - för att njuta av god mat - och stora portioner 
(somöveralltiKentucky)-ochtrevligt”jazzfashion-
ställe”.

Dag 4 - torsdag
Tidsomställningen och alla nya spännande intryck
började ta ut sin rätt. Men på torsdagen bar det ändå 
ivägtillfleräventyr.

Först ett besök på Keeneland Race Course för att 
titta på träningen av galopphästar. Där kände jag mig 
förstås som hemma (nästan). Även om det är ofantligt 
mycket störremedgaloppsport iUSAän iSverige.
Detvarroligtattseattminanyvunnatravvännervar
imponerade över anläggningen, farten och kraften hos 
hästarnaochdesmåryttarnasomståristigbyglarna
ochattdetycktedetvarintressantochgivande.

I Sverige är man som ”galoppmänniska” lite ”ned-
tryckt”-jämförtmedtravet-litesomfrånenfräm-
mande planet få vet någonting om. Här är det tvärtom. 
Och det kändes kul att få visa upp ”min” sport i ett 
land där den är så gigantisk.

Några av oss hade lärt känna två hästskötare som 
boddepåhotellet(varavenexjockey)somvariKen-
tucky med Godolphins (Sheik Mohammeds) häst
Shuruq. Ett sto som skulle tävla i Spinster Stakes på 
söndagen. De hade sagt att de skulle träna henne på 
banan kring kl 10 och vi hann få en glimt av dem. 
SenarepåkvällenfickSofiaivårtsällskapföljamed
dem till stallet för att lägga täcke på stoet inför natten. 
Det uppskattades förstås, att få en extra inblick i ga-
loppmiljön.

Fullblodshingsten War Front som det kostar $150.000 att betäcka 
sitt sto med.
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Efter Keeneland-besöket bar det av till något helt 
annat. Buffalo Trace - ett distelleri som tillverkar 
Bourbonwhiskey.Efterenmycketintressantguidad
visning av området, inbegripande allt från tillverkning 
tillattsehurdryckentappadesupppåtunnor,rullades
iväg till olika instanser, lagringshallar, etikettering 
m.m.-vardetprovsmakningavbådebourbondryck
och bourbonpraliner. Varpå tillhörande butik också
ficksigengenomgångavvårgladabusslast.

På eftermiddagen och kvällen fanns inget schema-
lagtochfleragavsigavtillauktionenellertävlingar
på The Red Mile.
JaghadeinförmittKentuckybesökförståskontak-

tat svenska Lena Hedberg som sedan cirka 30 år har 
ett litet men kvalitativt fullblodsstuteri i Mt Sterling, 
en bit utanför Lexington. Där har bland annat den 
svenske derbyvinnaren 2006, Mad Dog Slew, tagit
sinaförstastapplandesteg.Fleraandrafinahästaroch
amerikanska stakesvinnare, bl.a. Gr 3-vinnaren Iki-
gai, har fötts upp på Lenas farm, Hedberg Hall. Hon 
harmycket samarbetemed svenske hästägaren och
uppfödaren Bengt Thomasen, MecCom. och är ofta 
agentförskandinaviskafullblodsköpareiKentucky.

Lena kom och hämtade mig på eftermiddagen för 
ytterligareenstuterirunda.
FörståktevitillDarleys-Godolphinsstuteri.
Det är oerhört välskött och vackert på i stort sett 

alla stora stuterier runt Lexington.Men Darleys är
snäppet ”värst”. Det är som att stiga in på ett slott.
AvdenmycketvänligaochtillmötesgåendeJanet

visadesviruntochvifickväljavilkahingstarviville
tittaextrapå.Dockvarinte”thebigboys”-somhon
kallade dem - där, då de hadeflugits tillAustralien
och andra ställen på södra halvklotet för att betäcka. 
Menvifick träffaElusiveQuality, nu21 årmen

mycketvälbehållen,ochsomharenlångradGr-vin-
nareblandsinaavkommor,bl.a.SmartyJones,Sepoy,
Raven’s Pass och länge tillhört toppen av avels-
hingstar i USA.

Därefter tog skötaren ut Medaglia d’Oro, far till 
bl.a. superstoet Rachel Alexandra och sedan Gr-vin-
narenDesertPartysomärrelativtnyiaveln.

EfterDarleysbardetavtillThreeChimneysdärvi
fickseBrilliantSpeed,Gr1-vinnaree.Dynaformer
ochävenhanganskany (första fölen föddes2014).
Lena var själv intresserad av att titta närmare på den-
na hingst i händelse av att kanske använda honom på 
något sto till våren.
PåThreeChimneysstodetttagTripleCrown-vin-

naren1977,SeattleSlew.Enstatyfinnsocksårestdär
där till hans minne.

Intressant att se hingststallet där han stod, vilket var 
byggtavamishpågammaltvis,heltutanspik.Ändå
ettmycketluftigt,funktionelltstallmedhögtitak.

Resten av eftermiddagen och kvällen tillbringade 
Lena och jag åt kulturella ting. Först ett återbesök till 
ThoroughbredPark,galoppstatyernamittiLexington.

Formidabla, vackra och i detalj autentiskt gjorda av 
brons. Sadlarna och tränsen som sitter på hästarna är 
riktiga och behandlade med något så de ser ut som 
också de är gjorda av brons. Fölstona som betar uppe 
i backen är modeller av bl.a. kända Terlingua (mor till 
Storm Cat).
SkulptörenbakomstatyernaärGwenReardonsom

gjort dem som en hyllning till hästsportens aktörer
och aktiva.

Efter det besökteLena och jagHeadley-Whitney
Museum där man kunde beskåda de mest utsökt de-
signade och handgjorda smycken, realistiska stora

Några av Godolphins vunna prispokaler inne på Darley Stud 
Farm.

Några hästar i loppet på Thoroughbred Park mitt i Lexington.
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dockhus, möblerade modeller av berömda hem, m.m. 
MycketmedhästanknytningdåWhitneyfamiljenhör-
de till en av de rikaste och mest framgångsrika ga-
lopphästägare.
VidarebesökteviCentralLibraryiLexingtondär

världensstörstapendylhängernerfråndenhögaku-
polen - ett slags ur som ska demonstrera jordens rota-
tion - från översta våningen ner till entrén på botten-
våningen.Varjevåningsplanärlängsdetomgivande
räcket dekorerat med vackra hästmotiv och hästars 
användningsområden genom tiden. I det här biblio-
teket skulle man önskat man kunde tillbringa några 
dagar.Härfinnsmed all säkerhetmycket intressant
Kentuckyhistoriaochkapplöpningslitteratursamlad.

Dag 5 - fredag
På fredagen var det inplanerat besök till två travstu-
terier. Ett till det moderna 1000-acres Kentuckiana i 
FayetteenbitutanförLexington,enfarmsomsärskilt
inriktat sig på att preparera åringar inför auktioner-
na.Härfinnsbästatänkbarafaciliteterförändamålet.
Stora böljande hagar, mindre paddockar, skrittmaski-
ner,roundpenochfunktionellastallar,byggdaenligt
europeisk modell där alla hästar kan titta ut mot inner-
gården och se varandra. Bostadshuset är gammalt men 
nyrenoveratochmanharansträngtsigförattbehålla
såmycketsommöjligtavdetursprungliga.
På stuteriet finns cirka 30 ston med föl och 18

åringar.DetfamiljeägdaKentuckianaägerocksåflera
avelshingstar som är stationerade i Indiana (Swan for 
All), Ohio (Art Official,Manofmanymission), New
York(MuscleMass)ochPennsylvania(YankeeGli-
de). (Bilden överst på sid 1 är från Kentuckiana).
VifortsatteförmiddagsturentillWalnutHall,som

ärgrannetillKentuckyHorsePark(WHägdetidigare
marken) och är raka motsatsen. På deras hemsida står 
det Home of Champions since 1892.Härstårnuflera
framgångsrika hingstar, bl.a. Deweycheatumnhowe,
ConwayHall,TomRidgem.fl.Manharnumeracir-
ka 18 egna fölston, 30-40 inackorderade ston per år, 
vilket är en rejäl minskning mot tidigare då man tog 

emotcirka80stonochkundefyllaauktionskataloger-
na med över 100 åringar. Farmen är numera också av-
styckadtilldetresystrarnasomvarderaharsinegen
farm.
De flesta av stuteriets åringar säljs på auktioner-

na. Men det händer att man behåller någon. I år är 
det bland annat skimmelhingsten Cuda Hall, e Credit 
Winner-Charlize Hall/Tom Ridge som man tror extra 
mycketpåochvaltattbehålla.Hankommersnartatt
sändas till Florida för inkörning och grundträning.

Självklart fanns det även här en begravningsplats 
fylldavgamlacelebriteter.

Dag 6 - lördag
Lördagen var schemafri och alla kunde ägna sig åt 
vad man ville. För min del var det återigen en rund-
tur tillsammans med Lena på förmiddagen, och efter 
det till Keeneland Race Course som på fredagen hade 
startat sitt höstmeeting och hade tävlingar både på lör-
dagen och söndagen. Flera i gruppen planerade också 
att ta sig ut till Keeneland senare på eftermiddagen. 
Sofiavillegärnaföljamedpåvårstuterirundaoch

vibörjademedenvisitpådetstorslagnaochmycket
kända Calumet Farm.
Underveckanhadevi åkt förbidetta stuteriflera

gånger och beundrat de enorma vidsträckta hagarna 
med böljande kullar och vita staket. Nu skulle vi få 
åka igenom dess väl bevakade grindar.

 
Lite om Calumet:
Calumet Farms historia sträcker sig tillbaka till 

1924 då William Monroe Wright - grundaren av Calu-
met Baking Powder - köpte en bit land utanför Lex-
ington. Han började med att föda upp och tävla trav-
hästar,medvilkethansedermerafickhyggligtstora
framgångar. Det var visserligen till en början inte sär-
skiltpopulärtblandfullblodsuppfödarnaiKentucky,
men han vann så småningom både respekt och beund-
ran.Förtravetsutvecklingbetyddehanmycket.Stall på Walnut Hall Farm.

Cuda Hall, lovande åring på Walnut Hall.
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När sonen Warren tog över efter faderns död 1932, 
riktades verksamheten in på fullblodsuppfödning och 
sedan även egen tävlingsverksamhet. 
Detgicktrögtibörjanmenefterettlyckatårings-

köp på Saratoga, blivande championhingsten Bull 
Lea, och sedermera tränaren Ben A. Jones anställdes 
till farmen kom framgångarna slag i slag. Med Triple 
Crown-vinnareochfleraDerbyvinnare.Under cirka
25-30 år framåt hörde Calumet till den absoluta top-
pen bland fullblodsuppfödare, ägare och tävlingsstall. 
HärharchampionssomWhirlaway,Citation,Alydar
ochmångaflerföttsuppochtränats.Calumettillförde
myckettillerandåvärldenupptäckteKentuckysom
”det förlovade fullblodslandet” och galoppsporten 
ökade till enorm popularitet.

Grunden till familjens rikedomar kom huvudsakli-
gen från bakpulver, olja, skeppsrederi och fastigheter.

Anledningen till att jag berättar detta om Calumets 
historia är att det här i slutet av 60-talet började hända 
spektakulära saker. Efter att Warren Wright avled och 
J.T.LundygifteinsigifamiljenmedWarrensdotter,
Cindy(hanhadeytterligaretvådöttrarochenson).

---
Men nu var vi där för att titta på stuteriet och 

hingstarna. Bland annat står där Oxbow, Americain, 
PointGivenochEyeoftheLeopard.

Ny inför 2015 års säsong är English Channel,
Eclipse Award Champion of Turf 2007, vinnare av 
sex Gr 1-löpningar, bl.a. Breeders Cup Turf och tjänat 
$5.319.028. Han är e. Smart Strike och far till 12 sta-
kes vinnare 2014 och totalt nio Gr-vinnare.
Enmycket harmonisk lugn fuxhingst och vi fick

tillfälle att ta många bilder på honom.
Sedan tog förmannen med oss på en rundtur kring 

deenormavackraägorna.Vifickseträningsstalletdär
de har plats för cirka 40 hästar, träningsbanan som har 
underlagetpolytrackochenomkretsav1200meter.
Längs innerbananfinnsävenengräsbanasomdock
blivit eftersatt och inte i bruk för tillfället.
Vifick förstås också sebegravningsplatsen - den

mest imponerande hittills. Gravstenarna längst bort 
började med stuteriets ”stamfader” Bull Lea, därefter 
hanssönerochdöttrar,derasavkommor,nyahingstar,
ston osv. En av de största -Alydar som var Triple
Crown-tvåaiallaloppenefterantagonistenAffirmed
1978 och dessutom i många år en av världens ledande 
avelshingstar - hade ett stort monument.
IhingststalletfickviocksåseAlydarsbox.Ingen

häst har fått stå där efter hans död 1990. 
Och vi hade möjlighet att studera hans omtalade 

boxdörr.

----
Alydardogden15november1990,tvådagarefter

att han ådragit sig ett öppet benbrott på höger bakben, 
och komplikationerna efter att man har försökt ope-
rera det. 
Detharspekuleratsmycketiomvadsomegentligen

förorsakade den fatala skadan. Den tunga skjutdörren 
till hans box är av massiv ek, hjulskenan längst ned 
ärnågotböjdutåtochhargåttsönder.Denofficiella
anledningen är att hingsten sparkat hårt på dörren så 
att fästet nedtill gått sönder, och därefter/eller fastnat 
med bakbenet mellan dörr och vägg och skadat sig då 
han i förmodad panik försökt ta sig loss. 
Menryktetsägerannat.Attnågonmedvetetföror-

Stall på fashionabla Calumet Farm.

English Channel.

Alydars dörr - föremål för många diskussioner, spekulationer och 
rykten.
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sakat hans skada. Till saken hör att Calumet vid tid-
punkten var vid randen till konkurs. Allmänheten och 
branschen visste ännu ingenting. Men banken ”ägde” 
istortsett redanhelafarmenochdeflestahästarna,
inklusiveoerhörtvärdefullaAlydarsomframtillde-
cember det året var försäkrad för rekordsumman $36 
miljoner. Men försäkringsinstituten var vid det här 
laget trötta på Calumets sena och även uteblivna pre-
mieinbetalningar och vägrade försäkra om hästen till 
mer än ett värde av $2 miljoner.

Och två år senare var konkursen ett faktum.

Lena gav mig en bok, den prisbelönta Wild Ride av 
Ann Hagedorn Auerbach, där hon detaljerat beskriver 
Calumetshelahistoria(ochKentuckyskapplöpnings-
historia för den delen), uppgång och fall. Hur Wrights 
skapade trustfonder för arvtagarna, för att säkra stute-
riet och förmögenheten i framtiden, hur ointresserade 
arvtagarna var av stuteriet och hur de saknade kun-
skap om att driva ett sådant, hur de därför överlät allt 
tillLundyförvilkendehadefulltförtroendeochlitade
blintpå,hurLundymissköttefarmensekonomioch
slösade bort pengarna, förskingrade, svindlade banker 
och arvtagare påmiljonbelopp och lätAlydar beta-
la räkningar genom livslånga betäckningsrättigheter 
som inte bokfördes. Bankerna drogs under denna tid 
på 80-talet också lystet med av fullblodsindustrins
enorma upphaussning av priser och fortsatte att utan 
större granskning bevilja miljonlån efter miljonlån. 
KontentanblevattLundystyrdeCalumetFarmoch
dess arvtagare käpprätt mot katastrof och undergång.
Lundydömdes till fyraochett halvt års fängelse

och lever enligt uppgift numera ett rikt liv, i en annan 
stat, långt bort från hästar. Wrights arvtagare har idag 
vanliga jobb, långt från glamour och rikedom.

Calumet Farm såldes 1992 på exekutiv auktion till 
affärsmannenHenrykdeKwiatkowskiför$17miljo-
ner. Denne hade länge haft ett öga på stuteriet och tve-
kade inte en sekund med att köpa det. Och har sedan 
lagt ner sin själ på att återskapa Calumets forna glans 
ochfinarykte.Kwiatkowskigickbort2003menhans
arvtagare fortsätter att driva stuteriet i samma anda.

---

Efter Calumet gjorde vi en snabb visit på Lane’s 
EnddärvifickseochklappaomCurlin,USAsÅrets
Häst 2008 och 2009, bland annat efter seger i Breeders 
Classic och Dubai World Cup. Det kostar $30.000 att 
betäcka med honom.

En underbar känsla att få träffa och komma nära en 
sådanfinhäst.

På eftermiddagen åkte vi till Keeneland för att se 
tävlingarna. Där var det enormt mycket med folk.
Knappt att vi kunde ta oss fram, från ledvolten till 
framsidan av läktaren, för att se loppen. Det fanns 
förstås stora bildskärmar överallt så man inte skulle 
missa något. Människor festade och det var oerhört 
fascinerande att uppleva stämningen och höra vrålet 
från den 30-40.000-hövdade publiken när hästarna 
styrdesinpåupploppet.

Det var några stora Grupp-löpningar på program-
met och dagen innan hade Keenelands första miljon-
dollarlopp gått av stapeln. 

Lena hade en uppfödning med i sista loppet som 
var en maidenlöpning. Hästen som heter Pattitude, 
hadevisschansmenblevfyra.

Jag och Curlin, USAs Horse of the Year 2008 och 2009 som står på 
Lane’s End Farm.
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”Sofias”(ochGodolphins)hästShuruqvaroplace-
rad i Keenelands nionde lopp på söndagen, efter vin-
naren som hette Don’t Tell Sophia (!).

Dag 7 - söndag
Sista dagen och stora löpningar på The Red Mile. 
BlandannatTheKentuckyFuturitymedJimmyTak-
ters Father Patrick som stor favorit. Åke Svanstedt 
hade också med DD’s Hitman. Och i The Walnut Hall 
StockFarmhadeJonasCzernysonmedMaven,Mys-
teryWomanochtvåtill.Iövrigtmycketsvensktoch
skandinaviskt.

The Red Mile är en trevlig bana och folk verkar tri-
vas.Mycketfolkmeninteinärhetenavvaddetvarpå
Keeneland. Mer att jämföra med en riktigt bra Stock-
holmCup-dagpåTäbyGalopp.Ochdetvarbetydligt
lättare att ta sig fram mellan olika platser, mellan läk-
taren och banan.

Av de elva loppen var fem avsedda för passgånga-
re. Dessutom reds ett montélopp utom toton.

På vägen till The Red Mile möts man av en stor 
skylt där det står något om att ”Ska världsrekordet
slås idag?”. Det låter som en fantasislogan för att 
locka publik. Men här är det faktiskt realitet.
Jagfickhöraattdetunderveckanhadeslagitsännu

ettnyttvärldsrekordförtvååringar.DetvarstoetMis-
sion Brief som travade hem en mile på 1.50.3, mot-

På väg till start med ”hjälpponey”.

Startögonblick på Keeneland Race Course.
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svarande kilometertid på 1.08,7 (de använder sig av 
andra tidsangivelser i USA).
Inte nogmed det.Världsrekorden duggar ganska

tätt. Maven vann inte i sitt lopp, istället var det stall-
kamratenMysteryWomansomvarförstimål-med
nyttvärldsrekordöverenmile för fyraårigastonpå
tiden 1.51.0 (1.09.0).
Något som mycket sällan inträffar i galoppspor-

ten där tiderna är ungefär desamma som för trettio år 
sedan.Mycketberoendepåattgångartensomsådan
redan är fullt utvecklad, till skillnad mot travet, och 
att underlagen och banstrukturer och inte minst han-
dikappålägg(vikterpåryggen)skiftarmerigaloppen.

Inte heller Sebastian K.S. vann sitt lopp utan 
fick nöja sig med en andraplacering bakom Bob
Stewart-tränade Creatine.
Dagenshuvudlopp,vannsavenJimmyTakterträ-

nad häst, men inte Father Patrick utan Nuncio som 
kördes av John Campbell.

I övrigt var det många svenska, norska, danska och 
finska röster bland publiken.Och som sagt -Bosse
Rydgren som refererade tredje loppet - på svenska!
Och efterföljande applåder från publiken.

Nuncio med John Campbell i sulkyn vinner Kentucky Futurity 2014.

Glada vinnare i Team Nuncio/Jimmy Takter.

Jonas Czernyson och Mystery Womans skötare jublar efter segern i The Walnut Hall Stock Farm - på ny världsrekordtid för 4-åriga ston.
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Dag 8 - måndag
DagsattlämnaKentucky.Vilassadeinvåraväskori
BluegrassbussenförfärdtillflygplatseniCincinnati.

Det har varit en oerhört intressant, spännande, gi-
vande och lärorik resa. 

Resesällskapet har varit jättetrevligt och man har 
lärt känna varandra mer och mer för varje dag. 
Resansomsådanharvaritmycketbraarrangerad

avEquitours,medmångautmärktautflyktermenock-
så tillräckligt med tid för egna aktiviteter.
InteminstvarvårreseledareBjörnLjungekmycket

strukturerad, trevlig och kunnig - inte bara vad gäller 
hästsport utan också om allmänna ting kring Lexing-
tonochKentuckyshistoria.

Åke Svanstedt-tränade Sebastian K.S. blev tvåa i sitt lopp på Red 
Mile under söndagen.

Slutligen vill jag ge ett varmt tack till SHK - Sven-
ska Hästsportjournalisters Klubb som gav mig detta 
resestipendium - till ”the horses capital of the world” 
- och därmed möjlighet att förkovra mig i amerikansk 
hästsport, både vad gäller trav- och galopp med till-
hörande avel.

Det jag bland annat tar med mig - förutom alla un-
derbara visiter på de stora stuterierna och tillfällen 
attfåsevärldensbästaavelshingstar-ärhurmycket
svenskar och andra skandinaver dominerar i den ame-
rikanska travvärlden, både vad gäller auktionsköp och 
tävlingar. Det förvånade mig som inte var särskilt in-
satt tidigare.

Det var också extra roligt att se hur mina travvän-
ner blev överraskade av hur stor galoppen är i USA, 
mycketstörreäntravet,ochattdetfaktisktärense-
värd fascinerande sport och att några blev riktigt in-
tresserade.
Tillsist,ytterligarenågraordomvarförKentucky

anses vara en av världens bästa platser för hästupp-
födning. Som Huntertons Steve Stewart också skämt-
samt sa:

”Allt har att göra med landskap och jordmån. I 
Idaho, till exempel, där får man fram riktigt bra po
tatis. I Kentucky, där får man fram riktigt bra hästar. 
Så är det bara.”


