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AVEL – COKTAIL JET

I
fransk avel är reglerna lika enkla
som glasklara, och i svenska ögon
rätt föråldrade: All seminering mås-
te ske på det stuteri där hingst en
står. Utan undantag. Ingen trans-
portsperma är tillåten. Ingen fryst
sperma heller. Sperman får dess-

utom vara tappad högst tolv timmar
innan den semineras. Ingen lagring i
åtminstone ett par dagar, som fallet
kan vara i bland annat Sverige.

Det är det här som ställer till det i
maj varje år när Elitloppet körs. Den
svenska travpubliken är oförstående
till varför de franska topphästarna,
topphingstarna, är så svårflörtade, krä-

ver flygtransport till Stockholm. Det
gällde även Coktail Jet när han vann
Elitloppet 1996. 

Det var först när det löste sig med
flygtransport, och det visade sig att den
då sex år unge hingsten kunde hålla
toppformen även under påfrestningar-
na med täta spermatappningar, som
Jean-Etienne Dubois kunde lämna
klartecken att komma till Solvalla. Med
flyg. 

Under betäckningssäsongen är avels -
arbetet prioriterat, oavsett vilket lopp
som hingsten ska vara med i. Det må
heta Elitloppet eller vad som helst. Inga

undantag medges. I mitten på maj
(Kristi Himmelfärdsdag närmare be-
stämt) körs i Caen storloppet Prix des
Ducs de Normandie som eftermid-
dagstrav. Där startar alltid en hel flock
avelsverksamma hingstar. De är alla
(nästan alla i alla fall) tappade på sper-

ma på morgonen innan de sedan
fick vila i sina hagar någon timme
eller två, innan de lastades för att
resa till Caen, för att leverera en
topp tävlings prestation på efter-

middagen. I år vann Texas Charm
före Oyonnax och Jean-Etienne Dubois
duo Quaker Jet och Rodrigo Jet. Alla är
de avelshingstar.

BELFONDS, NORMANDIE. Coktail Jet är championhingst i
Frankrike. Nu också champion som morfar. Han har så
mycket som ett 70-tal ättlingar i rakt nedstigande led som
själva är avelshingstar.

Ingen sprider som han franskt travblod över Europa.
Fast i själva verket är han blodsmässigt mer amerikansk än

fransk.
Text LARS G DAHLGREN  Foto MIA TÖRNBERG

Som ett årgångsvin

Fakta Coktail Jet – tävlingskarriär
År Starter 1–2–3 Rekord Pris (€)
1993 (3 år) 9 st: 7–1–1 1.16,0a 96 957
1994 (4 år) 17 st: 4–3–2 1.12,3a 334 168
1995 (5 år) 20 st: 7–4–3 1.11,2a 552 517
1996 (6 år) 15 st: 5–3–1 1.10,7a 913 129
1997 (7 år) 3 st: 0–0–0 1.13,5a 0
Sammanlagt: 64 st: 23–11–7 1.10,7a 1 876 773
� Största segrar:
Fyraåring: Gran Premio d’Europa (Milano)
Femåring: Criterium des 5 ans (Vincennes)

Prix Rene Balliere (Vincennes)
Prix de l’Etoile (Vincennes)
Prix de Washington (Enghien)

Sexåring: Prix d’Amérique (Vincennes)
Prix de France (Vincennes)
Elitloppet (Solvalla)
Prix de l’Atlantique (Enghien)
Prix de Washington (Enghien)

Finalplatsen i Elitloppet 1996 såg ut att vara rökt när Coktail Jet satt i kön i försöket,
men med nöd och näppe räddade han fjärdeplatsen. Finalen blev sedan historia, när
fransosen från jumboplats flög fram till seger. Foto: STALLTZ.SE
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– Allt det ståhej som var runt när vi
var med i Elitloppet hade ju att göra
med att Coktail Jet var fulltecknad som
avelshingst. Han var tvungen att vara
hemma på stuteriet fram till fredagen
före Elitloppet och måste vara tillbaka
på måndagen igen för att klara sina
avelsåtaganden. Det går inte att fuska
med sådant. Alla känner alla här på stu-
terierna i Normandie. Om någon bör-
jar rucka på reglerna skulle det snabbt
sprida sig, så det vågar ingen göra. Det
skulle bli kostsamt och få stora konse-
kvenser för den som blir ertappad med
att fuska med stuteri reglerna, säger
Jean-Etienne Dubois.

Under betäckningssäsongen åker föl -
stona därför kors och tvärs runt Nor-
mandie, till den hingst de ska besöka.
Avstånden är korta, så några problem
med den saken är det egentligen inte.
Hur stuterierna organiserar dessa dag-
liga, eller varannan dag, det är lite oli-
ka, besök från traktens alla travhäst -

uppfödare varierar. På Haras de la Per-
riere kommer alla ston på en gång, på
eftermiddagen. Där finns Coktail Jet
och hans söner Rodrigo Jet och The
Best Madrik, i år dessutom sonsonen
Quaker Jet och duon Defi d’Aunou och
Oiseau de Feux.

Sex fulltecknade hingstar, med 100
ston vardera på den franska språngrul-
lan. 

Det hela blir ett litet skådespel i sig.
Stuterier med flera populära hingstar,
som Haras de la Perriere, blir varje
efter middag mötesplats för travuppfö-
dare. De tar förstås chansen att stanna
kvar och prata av sig grundligt med
sina lika travtokiga kollegor om vä-
der, vind, skvaller – och givet-
vis sina hästar. Först när de
nyseminerade stona, en
del har sina föl med
sig också, börjar
röra sig och sparka
lite väl otåligt där
de står färdiglas-

tade och nyseminerade i häst -
transport erna bryts seansen och det
sägs au revoir. Sto ägarna hinner gott
och väl hem till sitt för att äta lunch –
eller middag, beroende på vilken rutin
det stuteri de besöker har.

Den verkligheten har Coktail Jet levt i se-
dan 1995, varje vår och sommar, mellan
mars och juli. Det var då, som fem-
åring, han avelsdebuterade. Året efter,
som sexåring, vann han både Prix
d’Amérique och Elitloppet. Coktail Jet
blev nummer ett av den nya typ topp -
travare – jo det kan man nog fastslå att
det var – som blev resultatet i Frankrike
de fem åren mellan 1988 och 1992 då
den så kallade 20-20-överenskommel-

sen gällde. Den innebar att 20
franska ston fick tas utanför

Frankrike för betäckning
med dessa länders topp-

hingstar. USA var för-
stås huvudmålet, men
det fanns de som titta-

3 000 euro vid bokning och 17 000 euro vid levande föl. Det kostar nästan sina modiga 200 000 kronor att få levande franskfött föl efter Coktail Jet. Efter-
som han är syndikerad i andelar handlas det med de 90 betäckningsrätterna. I vintras kostade, på auktion, en livstids betäckningsrätt 34 000 euro.
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de på Sverige också. Till exempel är
Pershing-sonen Blue Dream, morfar till
bland annat Prix d’Amérique-vinnaren
Oyonnax, ett resultat av denna 20-20-
deal. 

Dock utnyttjade fransmännen aldrig
denna möjlighet till fullo. Den som
gjorde det mest och bäst var Jean-Eti-
enne Dubois pappa Jean-Pierre. Han
skickade några av sina franska topp -
ston till amerikanska hingstar och fick
då de avelshingstar han byggt ett im-
perium på: först och främst Buvetier
d’Aunou och Defi d’Aunou. 

Medan pappa Jean-Pierre höll på och
korsade sina franska toppston med
amerikanska topphingstar gjorde
Jean-Etienne Dubois det tvärtom.

Han köpte 1988 den treåriga ostarta-
de kanadensiskan Armbro Glamour
för 17 000 dollar på auktion på Mea-
dowlands, tog henne till Europa och
betäckte med den föga namnkunnige
franske hingsten Quouky Williams. 

Jean-Etienne var fortfarande bara
tonåring när Armbro Glamour köptes
på auktionen i USA. Hon var en fin typ
och dotter till Super Bowl. Det som
gjorde henne extra intressant för Jean-
Etienne och familjen Dubois var att
hon kom från samma moderstam som
supermärren Elma. Denna hade impo-
nerat på Jean-Pierre när hon tävlade på
Vincennes i mitten på 1960-talet när
hon kom från USA och var tvåa i Prix
d’Amérique och vann Prix de France.

Elma gick inte bara bra på Vincen-
nes. Som treåring var hon trea i Hamb-
letonian och när kom till Europa som
femåring vann hon både Elitloppet och
Gran Premio della Lotteria.

Coktail Jets mormors mor Sug är sys-
ter till Elma och deras mamma Cassin
Hanover vann Kentucky Futurity.

Åt det hållet – alltså amerikanska ston till
franska hingstar – fungerade den frans-
ka 20-20-dealen i praktiken inte alls.
Den möjligheten utnyttjades mycket
sparsamt. Jänkarna ville inte skicka
ston till Frankrike. De franska uppfö-
darna köpte inte amerikanska ston.
Svenska och italienska uppfödare var
inte heller med i denna ”lek”. Så Coktail
Jet, med fransk pappa och amerikansk
mamma, kom redan från början att ut-
göra en exklusiv individ i den franska
stamboken.

Även om Quouky Williams och
Armbro Glamour inte själva haft några
uppseendeväckande framgångar på
tävlingsbanan så visste Jean-Etienne
mycket väl vad han gjorde då han valde

’’Var bara
tonåring när
han köpte
Armbro
Glamour på
auktionen
i USA

Coktail Jet har bott i samma kuperade hage på Haras de la Perriere hos Jean-Etienne Dubois i hela sitt liv.
Ingen annan har som han spritt det moderna franska travblodet över Europa.

Fakta Franska hingstchampionatet
� 2002
1 Coktail Jet 4 492 120
2 Viking’s Way 2 899 220
3 Sancho Panca 2 779 365
� 2003
1 Coktail Jet 4 391 200
2 Viking’s Way 3 068 960
3 Sancho Panca 2 746 720
� 2004
1 Coktail Jet 4 907 997
2 Viking’s Way 4 024 460
3 Defi d’Aunou 3 052 120
� 2005
1 Viking’s Way 4 856 945
2 Coktail Jet 4 125 945
3 Capriccio 3 673 210
� 2006
1 Viking’s Way 4 514 030
2 Coktail Jet 4 236 383
3 Ganymede 3 239 133

� 2007
1 Coktail Jet 4 189 750
2 Ganymede 3 903 640
3 Goetmals Wood 3 459 755
� 2008
1 Ganymede 4 907 175
2 Coktail Jet 4 619 960
3 Love You 4 061 865
� 2009
1 Coktail Jet 5 522 910
2 Goetmals Wood 5 521 170
3 Ganymede 4 897 545
� 2010
1 Coktail Jet 5 524 880
2 Goetmals Wood 4 181 060
3 Ganymede 4 042 275
� 2011
1 Coktail Jet 5 224 910
2 Love You 4 518 195
3 Goetmals Wood 3 898 690
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hingst till sitt nyförvärvade amerikans-
ka sto. Han kombinerade faktiskt den
tidens toppblod från den amerikanska
och franska stamboken. Armbro Gla-
mour var alltså efter champion Super
Bowl och mödernet stammade tillbaka
på Cassin Hanover – mamma till det
stenhårda super stoet Elma. 

Coktail Jets pappa Quouky Williams,
född 1982, ”gnetade” ihop till sitt avels-
godkännande, fem segrar på 43 starter,
rekord 1.14,2, en miljon kronor (eller
franc) intjänat. Quouky Williams tävla-
de för familjen Dubois när Jean-Etien-
ne var tonåring och faktiskt fransk re-
presentant i Europeiskt Femårings-
championat på Axevalla 1987. Krista
Sidney vann på 1.15,9a/2 140 och en
helblek Quouky slutade sist på 1.16,8…
vilket knappast var någon över -
raskning; den i Frankrike verksamme
tränare Stig Engberg uttalade sig i
Travronden inför loppet så här:

– I år har Quouky Williams bara täv-
lat i vanliga lopp och jag tror inte han
ens hör till de 20 bästa hästarna i kul-
len.

Quouky Williams var sju år ung när
Coktail Jet tillverkades 1989. Priset vid
levande föl: 8 000 franc. I aveln blev
hans karriär kort. Han fick bara två kul-
lar, ”C” med Coktail Jet och ”D” med
Dream Of Gold som primus. Dream Of
Gold tjänade drygt 200 000 euro och
blev även han avelshingst. Hans son,
valacken Kalin d’Urga, var stor monté -
stjärna, rekord 1.11,5 i den disciplinen
och närmare 700 000 euro insprunget.

Quouky Williams dotter Do Wind
tjänade också över 200 000 euro och
sedan har han ytterligare tre över
100 000 och ytterligare elva över 50 000
euro bland de 100 avkommor han tot -
alt fick.

Quouky Williams saknade alltså
egna toppmeriter, men det var hings-
tens blod den då blott 20-årige Jean-
Etienne ville komma åt. Quouky Willi-
ams var efter linjebildaren Fakir du Vi-
vier, i Sverige mest känd som morfar till
Victory Tilly. Efter att ha varit kung i
kullen i Frankrike som unghäst blev Fa-

kir du Vivier internationell stjärna som
äldre. 

Listan över Fakir du Viviers bästa av-
kommor är blytung: Vourasie, Arna-
queur, Dahir de Prelong, Ukir de Jem-
ma, Ekir de Leau, Rainbow Runner,
Prince Royal och Blue Eyes America är
de avkommor födda mellan 1981 och
1992 som kom över 400 000 euro intjä-
nat. 

Quouky Williams mamma Dolly Willi-
ams, föddes 1969, samma år som Jean-
Etienne Dubois. Hon blev 1972 trea i
Criterium des Jeunes, det lopp i Frank-
rike som motsvarar vår Uppfödnings-
löpning. Talang fanns där alltså, och
Dolly Williams sak blev absolut inte

sämre av att hon var dotterson till den
store Fandango samtidigt som hennes
morfar var Ogaden, den 1936 födde so-
nen till The Great McKinney och trippla
Prix d’Amérique-vinnaren Uranie.

Dessutom; som ren bonus kan tyck-
as; Dolly Williams mormor Tanagra var
efter en annan av de amerikanska
hingstar som fann vägen till Frankrike
under mellankrigstiden och fick stort
inflytande i det som det franska travfol-
ket fortfarande hävdar är en egen ras
skild från den amerikanska travaren,
nämligen Peter The Greats sonson Sam
Williams. Quassia Williams är via den-
na Tanagra syster till Hase Williams
(född 1951) som är mor till storstjärnan
Tidalium Pelo.

’’Jag tror 
inte han 
ens hör till
de 20 bästa
hästarna 
i kullenQuouky Williams är pappa till Coktail Jet.

Han var ingen stjärna men hade bra stam.

Haras de la Perriere är både stuteri och träningscamp. Tävlingsstallet, i mittenraden till vänster är luftigt och
ljust. Infarten till stuteriet (längst ner) anstår en championhingst! 
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Denne lyckades med det enorma
konststycket att under sin karriär vinna
Prix d’Amérique två gånger, det största
montéloppet Prix de Cornulier en
gång, Prix de France och dessutom Elit-
loppet (1971). En hyggligt svårfångad
bukett storlopp! 

Ännu är vi faktiskt inte klara med
den amerikanska blodsbilden i Cok tail
Jet. Fakir du Vivier, Coktails farfar, är ef-
ter Sabi Pas som är efter Carioca II som
är efter Mousko Williams som är efter –
Sam Williams (e. Peter Scott).

Nu börjar det väl klarna varför Cok-
tail Jet heter som han gör…Jet står för
initialerna Jean-Etienne och i Coktail
hade den alltså blott 20-årige Jean-Eti-
enne, förstås inspirerad av sin pappa
Jean-Pierre, skakat till en minst sagt
bubblande blandning av franskt och
amerikanskt toppblod.

Det ”renfranska” kan egentligen endast
sägas ha bestått av topphingsten Fan-
dango (farmors farfar) till Coktail Jet.
Inte ens superfölstoet Ua Uka, mamma
till Fakir du Vivier, bär på rent franskt
blod. Ua Ukas mor Flicka (född 1949) är
efter hingsten Ibarra, som är undan ita-
lienskan Zsiba (född 1927), som var hel-
amerikanska blodsmässigt. Detta sto
Zsiba figurerar för övrigt nu via en an-
nan gren på stamträdet i Jean-Etienne
Dubois senaste stora stjärna, femårige
The Best Madrik.

Ua Uka, som är efter champion Ker-
jacques, avelsgärning utsträckte sig
för utom till Fakir du Vivier till den
egentligen ännu större internationella
stjärnan Hadol du Vivier (e. Mitsouko),
Jet du Vivier (e. Sabi Pas) och Qlorest du

Coktail Jet
Fakir du Vivier 1.14,6ak

Dolly Williams 1.19,7

Super Bowl 1.12,3ak

Speedy Sug

Quoky Williams 1.14,2ak

Armbro Glamour 

Sabi Pas 1.17,7m

Ua Uka 1.26,9m

Pacha Grandchamp

Quassia Williiams 1.19,7

Star’s Pride 1.12,8ak

Pillow Talk 1.21,5ak

Speedy Count 1.13,8ak

Sug 1.16,6ak

Carioca II 1.26,1m

Infante II 1.14,9

Kerjacques 1.19,4m

Flicka 1.25,0m

Fandango 1.20,7

Atalante de Grandchamp 1.26,4

Ogaden 1.25

Tanagra 1.24

Worthy Boy 1.16,1ak

Stardrift 1.16,4ak

Rodney 1.13,0ak

Bewitch 1.16,9ak

Speedster 1.14,5ak

Countess Song 1.12,8ak

Hickory Smoke TT1.13,6ak

Cassin Hanover 1.15,9ak
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Vivier (e. Florestan). Alla de här fyra
blev avelshingstar med Hadol du Vivier
mer eller mindre i ”nitfacket” medan
Jet du Vivier till exempel lagt storstjär-
norna Insert Gede och stoet Jaminska.
Qlorest du Vivier är pappa till avels-
hingsten Echo. Ytterligare en syster i fa-
miljen, Maja du Vivier (e. Mitsouko),
har lagt avelshingstarna Cedre du Vivi-
er och Mah Jong du Vivier.

Armbro Glamour fick bara två föl i Frank-
rike. Coktail Jet och sedan året efter
Delmonica Jet (e. Tarass Boulba) som
också klarade sig bra på tävlingsbanan;
sex segrar på 17 starter och drygt
100 000 euro insprunget. Delmonica

Jet är mormor till Quaker Jet som pas-
serat 1,6 miljoner euro insprunget. 

– 1993 var det ju kört för Armbro Gla-
mour i den franska stamboken, då gick
den där 20-20-uppgörelsen ut, och
Ambro Glamour blev tvungen att flytta
till andra länders stamböcker, säger
Jean-Etienne. 

Först hamnade hon i den italienska
(tre avkommor), sedan den svenska
(tre avkommor) och sedan den itali-
enska igen som avslutning med två föl
till. Sitt sista föl fick hon 2005. 

Ingen av dessa ickefranska avkom-
mor blev några succéer tävlings -
mässigt, det var för övrigt inte heller
Armbro Glamours syskon på andra sid -

an Atlanten. Armbro Glamours döttrar
har flyttats runt mellan olika länder.
Italienskan Voyance (e. Buvetier d’Au-
nou) har till exempel fått fyra svenska
avkommor. 2007-an Fayence är bäst av
dessa och har tjänat över 500 000 kro-
nor, han vann i somras V75-lopp på
Mantorp. 

Svenskfödda Nagoya Jet (e. Defi
d’Aunou) flyttades som treåring till Ka-
nada där hon 2004 fick ett stoföl efter
Kaisy Dream. Senare har fått ytterligare
en italienfödd avkomma. Italienskan
Zygoma (e. Buvetier d’Aunou) fick först
något så exotiskt som en engelskregist-
rerad avkomma, efter Viking Kronos
till och med, och har sedan ytterligare
fem italienska föga lyckade avkommor.

Nej, det är de franska avkommorna
undan Armbro Glamour som lyser och
dottern Delmonica Jets av kommor går
sannerligen heller inte av för hackor:
Förstfödda Jenny Jet (ostartad) har allt-
så lämnat storstjärnan Quaker Jet, och
av Delmonica Jets tio föl som nått start-
bar ålder har Loulou Jet (e. Echo) tjänat
460 000 euro, Power Jet (e. Ganymede)
400 000 euro, valacken Quouky Jet (e.
Extreme Dream) 210 000 euro, Karina

The Best Madrik är den son till Coktail Jet som Jean-Etienne Dubois tycker har förutsättningar att axla sin fars
mantel. Det är två individer med stor utstrålning! 

Fakta Armbro Glamours avkommor
År Häst Född Kön Far Rekord Intjänat
1990 Coktail Jet Frankrike hingst Quouky Williams 1.10,7a €1 896 773
1991 Delmonica Jet Frankrike sto Tarass Boulba 1.16,0a € 103 742
1993 Tamour Italien hingst And Arifant
1995 Voyance Italien sto Buvetier d'Aunou
1996 Zygoma Italien sto Buvetier d'Aunou 1.17,4a €3 273
1998 Kaiser Jet Sverige valack Defi d'Aunou 1.18,5a 16 500 kr
1999 Lorenzo Jet Sverige hingst Defi d'Aunou 1.15,5a 116 800 kr
2001 Nagoya Jet Sverige sto Defi d'Aunou
2003 Got You Babe Italien sto General November
2005 Let's Go Babe Italien sto Daguet Rapide



Jet (e. Extreme Dream) 180 000 euro
och Melchior Jet (e. Extreme Dream)
120 000 euro. Fyraåriga Ultimate Jet (e.
Nuage de Lait) är i full gång med täv-
landet och har kommit till 65 000 euro. 

Alla utom förstfödda Jenny Jet har
startat och det är inte speciellt vanligt
att det ser ut så när det handlar om den
franska stamboken. Kvar att hoppas på
finns 2010:an Andover Jet (e. Prodi -
gious) som – förstås – är uppfödd, ägd,
och tränad av Jean-Etienne Dubois.

Jean-Pierre Dubois fick ihop knappt 60
procent amerikanskt blod i sina 20-20-
uppgörelse-ess Buvetier d’Aunou och
Defi d’Aunou. Sonen Jean-Etiennes
Coktail Jet når upp i över 60 procent.
Han är alltså egentligen mer ameri-
kansk hingst än han är fransk. 

Coktail Jet kombinerade ren kraftfull
aktion med styrka, och framförallt,
speeden. Den med stort S. Det perfekta
exemplaret av moderna franskfödda
travare. Ta bara hur Coktail Jet vann
Elitloppet, kommande flygande lågt, i
ofattbar fart, långt bakifrån, långt ute i
banan. När man ser loppet, även nu 16
år efteråt, är det fortfarande helt omöj-
ligt att tro att den Coktail Jet som varit
på vingel i stort sett hela finalen och sit-
ter sist 400 kvar, ska hinna fram. Men
det gjorde han.

Prix d’Amérique vann han däremot
på ”äktfranskt” sätt, tredjespår första
halvan av loppet, sedan ledningen och
därefter fick Coktail Jet press i stort sett
hela uppförsbacken innan han lätt gick
undan. 

Detta egenskapsspektrum, kombi-
nerat med hans för den franska stam-
boken minst sagt explosiva blodsbild,
utgör förstås en god del av förklaring-
en till Coktail Jets monstruösa genom-
slag i fransk avel, även om han faktiskt
inte kan verka fritt där. 

– Det finns nu regler för hur mycket
amerikanskt blod de hästar som ska re-
gistreras i franska stamboken får inne-
hålla. Det får inte överstiga 54 procent.
Eftersom Coktail Jet själv har så stor del
amerikanskt blod som han har kan han
därför inte betäcka de franska ston
som själva har mycket amerikanskt
blod. De fölen skulle inte få registreras,
säger Jean-Etiennes fru Karine Dubois,
som är den som på stuteriet sköter
avelsverksamheten.

Som avelshingst håller Coktail Jet på att
göra ännu större avtryck i europeiskt
trav än han gjorde som tävlingshäst. De
första kullarna, födda 1996 och 1997,
förde direkt upp Coktail i topp på
”unghästlistorna” i hingststatistik en.
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När de äldsta avkommorna blivit sex
år, 2002 tog han sitt första franska
hingstchampionat. Det har blivit sju
hingstchampionat under den senaste
tioårsperioden och han har under des-
sa tio år aldrig varit sämre än tvåa.
De senaste åren har sonen Love
You varit ett av de allvarligaste
hoten mot Coktail Jet i hingst-
toppen. Nu har de första dött-
rarna dessutom kommit in i
aveln med sådan kraft att Cok -
tail Jet 2012 blir både hingstcham-
pion och morfarschampion.

Bara i sitt födelseland har han ett
60-tal avelsverksamma ättlingar i
rakt nedstigande hingstled! Till det
kommer mer än tio söner som
fötts utanför Frankrike som för
hans arv vidare. I Sverige har han
utsetts till Elithingst, och då är det allt-
så de svenska avkommorna tillkomna
med fryst sperma som bedömts, inte de

franska. Han kan peka en norsk kull-
topp i Jet stile, en tysk i Nelson Novem-
ber (Derbyvinnare), en italiensk i Clas-
sico Merett. Sonsonen Nu Pagadi vann
också tyska Derbyt och blev storlopps-
vinnare som äldre, och – det är lätt att

glömma i sammanhanget –
tyskfödde Elitloppsvinna-

ren Brioni har Coktail Jet
som farfar!

– Då är Coktail’’Coktail Jet
kan inte
betäcka de
franska ston
som själva
har mycket
amerikanskt
blod

Fakta Coktail Jet – avkommor
� Coktail Jets vinstrikaste franska hingstar/valacker
Häst Kön Född Pengar (€)
Love You hingst 1999 1 416 537
The Best Madrik hingst 2007 1 090 510
Magnificent Rodney hingst 2000 1 038 970
Kerido du Donjon hingst 1998 1 026 136
Quif de Villeneuve hingst 2004 885 220
Jeanbat du Vivier hingst 1997 851 722
Rodrigo Jet hingst 2005 835 390
Kiwi hingst 1998 823 433
Saxo de Vandel hingst 2006 755 450
Judoka Royal valack 1997 751 810

� Coktail Jets vinstrikaste icke franskfödda avkommor
Häst Land Född Starter 1–2–3 Rekord Prispengar
Naglo Sverige 1999 66 st: 27–8–3 1.10,7am* 12 837 145 sek
Yarrah Boko Sverige 2005 66 st: 28–9–3 1.09,7ak* 8 058 184 sek
Jetstile Norge 2001 64 st: 33–8–4 1.11,1ak 6 063 184 nok
Classico Merett Italien 1999 105 st: 49–11–10 1.10,3ak   €665 258
Intoxicated Sverige 2001 60 st: 19–9–8 1.11,4ak 4 608 697 sek

� Andra ickefranska topphästar stammande från Coktail Jets hingstlinje:
Häst Land Född Far Prispengar
Brioni Tyskland 2003 Timberland 13 195 325 sek
Nu Pagadi Tyskland 2005 Love You 5 784 181 sek
Sanity Sverige 2006 Love You 5 079 220 sek
La Dany Bar Italien 2005 Love You     €499 088
Deuxieme Picsous Sverige 2007 In Love With You 4 210 419 sek

� Söner till Coktail Jet i svensk avel 2012
Hingst Född Ston
Abracadabrant Italien 14
Intoxicated Sverige 83
Lascaux Sverige 5
Makhtoub Jet Sverige 1
Perhaps Love Frankrike 23
Quevert Frankrike 31
So Perfect Frankrike 40

� Sonsöner till Coktail Jet i svensk avel 2012
Hingst Född Ston
Global Manhattan Sverige 2
Lovely Lidob Sverige 26
Nu Pagadi Tyskland 33
Racer Bourbon Frankrike 26
Rusty Love Frankrike 12

� Listhingstar med Coktail Jet-blod som använts
med svensk språngrulla 2012
Coktail Jet Frankrike 1
Love You Frankrike 52
Quaker Jet Frankrike 6
Saxo de Vandel Frankrike 5
The Best Madrik Frankrike 25
Uniclove Frankrike 2

Naglo är mest framgångsrik
av Coktail Jets svensk -
födda avkommor.

Foto: CLAES KÄRRSTRAND

� Magnificent Rodney.
Foto: ANNA PERSSON

� Nu Pagadi.
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Jet dessutom fort farande i högsta grad
verksam själv och kommer förhopp-
ningsvis att få många kullar ännu. Hans
söner producerar nu egna söner som
blir avelshingstar, säger Jean-Etienne
Dubois, som ända sedan de där åren i
början av 1990-talet har sökt en häst
som kan ge honom samma känsla, sam-
ma fart, samma speed som Coktail Jet
gjorde. Han kan ha funnit den häst en:
Coktail Jets son The Best Madrik. 

Coktail Jet har levt hela sitt liv på Haras
de la Perriere och till och med i samma
hage. När stuteriet expanderade  och
byggdes ut, tyckte Jean-Etienne att han
skulle flytta Coktail Jet till i närheten av
bostadshuset, och inte som nu, bo en
bit bort utom synhåll.

– Det var kanske lite nojigt, men Cok-
tail Jet var så värdefull och betydelse-
full att jag ville ha koll på honom hela
tiden, säger Jean-Etienne innan han
skrattande fortsätter:

– Efter att vi fått ligga sömnlösa två
nätter för att Coktail Jet bara sprungit
omkring i sin nya hage och skrikit oav-
brutet var det bara att kapitulera och
låta honom flytta tillbaka till den hage
där han sedan den dagen alltid har
gått.

Han går där alltså
fortfarande. Lycklig
och tillfreds. Stute-
riets andra avels-
hingstar står på en
annan del av 200-
hektarsanläggning-
en, så Coktail behö-
ver heller inte känna

konkurrensen om herraväldet över
sina domäner från sina söner. Hagen är
belägen en bit från stuteridelen och
”när det begav sig” kombinerade Jean-
Etienne Dubois den dagliga motions-
körningsturen med Coktail med be-
täckningsarbetet. Jean-Etienne hade
sele och vagn vid hag en, spände för
Coktail, motions körde till seminhallen
där Coktail Jet ”levererade”. Sedan
spändes hingsten för igen och fick mo-
tionstrava tillbaka till sin hage.

Sådär kan Jean-Etienne fortfarande
göra, med de söner till Coktail Jet som
han tränar och som kombinerar täv-
ling med avel. Två av dem han har på
stuteriet nu har han fött upp själv: Cok-
tail Jet-sonen Rodrigo Jet och Love You-
sonen Quaker Jet. Quaker Jet är blods-
mässigt intressant att vika ut sig lite
omkring här: Quaker är efter Coktail
Jets superson Love You undan Jenny Jet.
Denna, Jenny Jet alltså, har via Delmo-
nica Jet (e. Tarass Boulba) Armbro Gla-
mour som mormor. Coktail Jets mam-
ma Armbro Glamour hamnar alltså
3+3 i Quaker Jets stamtavla.

Coktail Jet kan också fortfarande släppa
loss när han får besökare som lyckas

locka honom att
lämna favoritplatsen
i skuggan i den kraf-
tigt kuperade hagen.
Han är inte speciellt
stor, eller snarare
hög. 1.60 i mank-
höjd, det är till och
med under medel -
storlek för franska

hästar. Men han är lång (165 centime-
ter enligt officiella mätningar) och
med rätt korta ben, så problem att få
plats under sig med sin spänstiga ak-
tion har han aldrig haft.

Det som uppfödarna i början av
hans avelskarriär tittade noga efter på
avkommorna, det var om de ärvt pap-
pas krokhasighet. För om man nu ska
anmärka på något sä är det hans has-
vinklar. 

Överhuvudtaget är det en 22-åring i
toppform – ja för att vara 22-åring då –
vi får bekanta oss med. När Coktail Jet
tar trav går det lätt att känna igen ho-
nom. Det där enormt explosiva kraft-
fulla baksteget, fast han sträcker kan-
ske inte längre ut med det där höga
raka framsteget som han kunde göra
när han var världens bästa häst. Snäll
och gosig är han också.

– Han är fortfarande en champion el-
ler hur? skrattar Karine Dubois.

Jodå. Inte bara i statistiken. ‡

’’Var bara att
kapitulera
och låta 
honom flytta
tillbaka till
den hage 
där han alltid
har gått…

LARS G
DAHLGREN
NORMANDIE

MIA
TÖRNBERG
NORMANDIE

Coktail Jet trivs bäst när han får stå och sova i skuggan i sitt hus i hagen. ”Men när det vankas spermasamling
kommer han springande som en glad unghäst”, berättar stuterichefen Karine Dubois.

Quaker Jet är sonson till Coktail Jet och efter Oyonnax den
vinst rikaste hingst/valacken i hingstlinjen.
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Fakta I-kullen – född 1996

Fakta J-kullen – född 1997

Fakta K-kullen – född 1998

Fakta L-kullen – född 1999

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
If Only u. Junesa 1.22,2 e. Fandango 1.12,6 €200 229
In Love With You u. Amour d’Aunou 1.15,3 e. Speedy Somolli 1.13,4 €241 898

Orage du Noyer u. Beaute d’Atout 1.21,3 e. Quito de Talonay 1.13,1 €461 340
Oyonnax u. Hermine d’Urga e. Blue Dream 1.10,1 €1 861 290

In Foot u. Courga 1.15,5 e. Kepi Vert 1.13,9 €221 501

Om kullen: Första kullen föddes 1996, det år Coktail
Jet själv vann både Prix d’Amérique och Elitloppet.
Där fick han den toppstammade sonen In Love With
You. Dennes mamma Amour d’Aunour är syster till
avelshingstarna Buvetier d’Aunou, Defi d’Aunou och
Extreme Aunou, och Amour d’Aunou har förutom In
Love With You också lagt Guilty Of Love som är mam-
ma till ingen mindre än Love You. Man kan lägga till

en toppavkomma till utöver de två ovan nämnda fran-
soserna i In Love With Yous produktion, det handlar
om Johan Lejons Derbytvåa Deuxieme Picsous. 

Prix d’Amérique-vinnaren Oyonnax är den hittills
största franska tävlingsexponenten från linjen med
1,8 miljoner euro insprunget. Han har Pershing som
morfars far och kommer från det fantastiska Morga -
flore/Dourga II-mödernet. 

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Jain de Beval u. Touta 1.15,3 e. Kepi Vert 1.13,6 €391 800
Jam Pridem u. Krille e. Calino 1.11,8 €536 275
Jeanbat du Vivier u. Duchesse des Vaux 1.18,0 e. Nicos du Vivier 1.10,3 €851 722
Jet Fortuna u. Fleur Bleue 1.17,7 e. And Arifant 1.14,4 €114 685

Om kullen: Jeanbat du Vivier var stor segermaskin för
Jean-Michel Bazire som äldre, räknades som Coktail
Jets mest intressante son i de första kullarna när han
gick till avel. Avelssuccén har dock uteblivit även om
Jeanbat kan peka på kulltoppsstoet Sanawa som

tjän at nära 500 000 euro. Då har det gått bättre för
Jam Pridem som snart jobbar in sin tionde avkomma
över 200 000 euro. Jet Fortuna kan peka på den stora
montéstjärnan Quemeu d’Ecublei i avkommeskaran.
Valacken har tjänat 1,4 miljoner euro.

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Kapitano u. Divine Rive 1.16,3 e. Jiosco 1.12,9 €173 076
Kerido du Donjon u. Betty du Donjon 1.14.0 e. Noble Atout 1.12,0 €1 026 136

Quito Kebir u. Jeronime Chatelier 1.15,1 e. Speed Clayettois 1.13,6 €264 540 
Kiwi u. Fantasia e. Passionnant 1.11,2 €823 433

Quaro u. Encombevineuse 1.24,8 e. Workaholic 1.13,3 €528 630
Reve des Vallees u. Anais Clairchamp 1.17,6 e. Kepi Vert 1.12,7 €502 050
Seigneur Aimef u. Harmonie du Fosse 1.16,5 e. Jet du Vivier 1.11,6 €364 550

Koktail de Perron u. Pensee Sauvage e. Eole Grandchamp 1.14,2 €111 260

Om kullen: Kerido du Donjon blev miljonär i euro som
unghäst: vann montéderbyt Prix du President de la
Republique, en hel surve Grupp II och var tvåa i sulky-
loppen Grand Prix de l’U.E.T, Criterium des 4 ans, 5
ans och Criterium Continental. Fyra i Prix de Cornu -
lier – redan som femåring. Lämnat en del goda hästar

men ännu ingen classique. Valacken Sud snuddar vid
500 000 euro insprunget.

Kiwi är mest lyckosam i aveln i ”K-gänget” hittills.
Son en Quaro vann både Criterium des 3 ans och 4
ans. Reve des Vallees vann ”montékriteriet” Prix de
Vincennes som treåring. 

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Laetenter Diem u. Krille e. Calino 1.12,6 €160 250
Let’s Go Along u. Go Along 1.16,7 e. Buvetier d’Aunou 1.11,8 €261 980
Lilas Bleu u. Fleur Bleue 1.17,7 e. And Arifant 1.14,3 €111 550
Look de Star u. Corte 1.13,6 e. Lurabo 1.12,7 €224 277

Roc Meslois u. Heroique Mesloise e. Blue Dream 1.10,5 €810 750
Roi du Coq u. Indiana du Coq 1.16,2 e. Workaholic 1.11,3 €329 500
Uniclove u. Linda Somolli e. Workaholic 1.12,7 €507 950

Love You u. Guilty Of Love 1.17,1 e. And Arifant 1.10,2 €1 416 537
Quaker Jet u. Jenny Jet e. Dahir de Prelong 1.10,0 €1 693 430
Qualypso Jiel u. Queen d’Atout 1.20,2 e. Bellouet 1.12,5 €292 420
Quatre Juillet u. Hangone e. Workaholic 1.13,0 €286 180
Que Je t’Aime u. Heartless e. Vivier de Montfort 1.13,9 €196 511
Quick Wood u. Dira 1.14,5 e. Minou du Donjon 1.13,0 €334 420
Quilano du Choquel u. Calda de la Besvre 1.19,5 e. Istraeki 1.11,8 €287 510
Riesling u. Douala 1.16,2 e. Jiosco 1.13,2 €221 730
Rocklyn u. Halley Blue 1.21,4 e. Cezio Josselyn 1.11,9 €480 430
Royal Dream u. Ida Bourbon e. Buvetier d’Aunou 1.10,7 €759 110
Saphir des Elfes u. Grace Ducal 1.10,1 e. Ultra Ducal 1.13,0 €158 640
Un Amour d’Haufor u. Glamour d’Haufor e. Passionnant 1.12,7 €232 660

Lucky d’Hilly u. Cliss d’Hilly e. Quebir de Chenu 1.11,2 €495 561
Lutin Malin u. Verone du But 1.15,6 e. Florestan 1.13,1 €211 530

Om kullen: Det här är Coktail Jets mest betydelsefulla
kull. Här finns den karismatiske Love You som i sina
första kullar – debuterade med ”Q” – redan har sex i
Frankrike avelsverksamma söner och i Sverige har i år
tyske Derbyvinnaren Nu Pagadi avelsdebuterat. Love
You har varit Europas mest använda avelshingst un-
der några säsonger och han kommer genom sina
många topptävlande söner att föra Coktail Jets arv vi-
dare. Love You blir troligen hingstchampion i Sverige i
år, utan att ha stått på svensk mark som avelshingst
någon gång. Love You är en av Coktail Jets allra bäst

stammade söner, han var också den bäste på täv-
lingsbanan (även om Quaker Jet några år senare nu
lyckats tjäna mer) och han visade sig också vara en
suverän avelshingst – en champion. 

Första kullen är Q-hästarna. I den har han alltså
hela sex avelsgodkända franska söner! Och då var
inte ens någon av hans hingstar bäst i kullen, nej den
positionen tog kulldrottningen Qualita Bourbon (e.
Etta Extra) som tjänade 1,5 miljoner euro innan hon
redan som femåring slutade tävla och gick till avel!

Korsningen Coktail Jet undan Guilty Of Love har

� In Love With You. Foto: CLAES KÄRRSTRAD

� Oyonnax. Foto: ALN

� Jeanbat du Vivier. Foto: GERARD FORNI

� Kerido du Donjon. Foto: GERARD FORNI

� Kiwi. Foto: GERARD FORNI

� Love You. Foto: GERARD FORNI

� Qualita Bourbon. Foto: STALLTZ.SE
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Fakta M-kullen – född 2000

Fakta Q-kullen – född 2004

Fakta R-kullen – född 2005

Fakta S-kullen – född 2006

Fakta N-O-kullarna – födda 2001–2002

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Magnificent Rodney u. Bodomie 1.19,0 e. Podosis 1.11,4 €1 038 970
Maitre d’Atout u. Gitane d’Atout e. Buvetier d’Aunou 1.12,5 €247 570

Om kullen: Coktail Jet-avkommor är inget att ha un-
der sadel, löd det allmänna resonemanget, till dess att
Ulf Nordin provade Magnificent Rodney i monté. Och
fick en av de mest imponerande vinnarna av världens

största montélopp Prix de Cornulier – via en i spurt
värdig Coktail Jets Elitloppsvinst dessutom… 1.08 sis-
ta 500 meterna, i ett 2 700-meterslopp dessutom,
med ryttare på ryggen.

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Nem u. Haute Voltige 1.18,7 e. Cezio Josselyn 1.12,9 €274 200
Nice Love u. Guilty Of Love 1.17,1 e. And Arifant 1.11,9 €435 550

Uncaring u. Neva du Rib e. Capriccio 1.12,5 €464 900
Norman Jet u. Hermine Jet 1.17,4 e. Buvetier d’Aunou 1.12,9 €202 571
Othello Bourbon u. Urika Speed 1.18,6 e. Florestan 1.11,6 €579 780

Om kullarna: Nice Love vann Prix de Selection, Han är helbror till Love You. I andra kullen lade han Uncaring.

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Queso Manchego u. Harlotta 1.16,3 e. And Arifant 1.11,5 €326 620
Quid de Chahains u. Immunity 1.18,9 e. Kepi Vert 1.10,8 €618 200
Quif de Villeneuve u. Etoile des Loges 1.17,9 e. Talassius 1.11,8 €885 220

Om kullen: Quif de Villenueve var fjolårets och vin-
terns sensation i Frankrike. Auktionsfyndet började

med låg prissumma med att ta en massa raka segrar
och krönte verket med att vinna Prix de Cornulier.

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Redlight Jet u. Likely Jet 1.13,3 e. Defi d’Aunou 1.11,5 €242 212
Reflet Gede u. Gagnante Gede 1.20,5 e. Jiosco 1.12,1 €221 820
Repeat Love u. Guilty Of Love 1.17,1 e. And Arifant 1.13,3 €290 680
Rodrigo Jet u. Ita Maria 1.14,9 e. Buvetier d’Aunou 1.09,8 €835 390

Om kullen: Rodrigo Jet klättrar upp till 168 centimeter
i mankhöjd och då ska man ha i åtanke att han är
flask uppfödd. Även Rodrigo har etablerat sig i äldre

franska eliten och med ett lyckat vintermeeting kan
han bli Coktail Jets femte franskfödde son att nå en
miljon euro.

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Saxo de Vandel u. Lidice de Vandel 1.14,3 e. Cezio Josselyn 1.11,8 €755 450

Om kullen: Kulltoppen Saxo de Vandel kan peka på två Grupp I-vinster: Prix de Selection och Prix de l’Etoile. 

Fakta T-kullen – född 2007

Häst Mor/rekord/morfar Rekord Intjäntat
Tabby Point u. Nobody Else 1.18,6 e. Defi d’Aunou 1.12,3 €263 200
The Best Madrik u. Lady Madrik 1.14,5 e. Biesolo 1.11,0 €1 090 510
Tucson u. Iolanthe 1.15,0 e. Buvetier d’Aunou 1.13,3 €453 113

Om kullen: Criterium des Jeunes-vinnaren The Best
Madrik är hästen som ska försöka upprepa det Coktail
Jet gjorde på sin tid för Jean-Etienne Dubois. Att ”gå
hela vägen” och vinna Prix d’Amérique och Elitloppet.
The Best Madrik var sensationellt trea, efter topp -

spurt, i årets Pd’A och precis som pappa vann han
sedan under säsongen Criterium des 5 ans – trots att
Jean-Etienne Dubois hävdat att 3 000 meter, som
femåringskriteriet körs över, är för lång distans för
The Best Madrik.

också resulerat i Love Yous helbröder Nice
Love och Repeat Love, som även de är
avelsgodkända.

Quaker Jet är dubbelavlad på Coktail Jets
mamma Armbro Glamour som också är mor-
mors mor till Quaker. Dessutom dubbelavlad
på både Fak ir du Vivier (farfars far och mor-
fars far) och Speedy Somolli som är farmors
morfar och mormors farfar. ”Hyfsade” indi -
vider alla tre att lyckas återkorsa på, må
man väl få säga! Quaker Jet har varit en av
Frankrikes absolut bästa hästar de senaste
säsongerna men inte kunnat testas interna-
tionellt eftersom han lider av klaustrofobi (!)
och därför är svår att resa långt med. Hans
första kull är född 2010. Är dock knappast
längre någon Vincennes-häst utan går bättre på andra
banor och ban typer än kolstybb och uppförsbacke.

Royal Dream var en av förra vintermeetingets mest
framgångsrika hästar och vann Prix de France.

Quatre Juillet har också toppmöderne, han är bror
med italienfödde avelshingsten Daguet Rapide (e.
Pine Chip), mormor är Grand Prix de l’U.E.T-vinnaren

Rangone som också lämnat avelshingsten
Dream With Me, euromiljonär, och en av T-
kullens bästa montéhästar, Trotting Race
(e. Goetmals Wood). Mormors mor är Dour-
ga II som också ligger bakom Morgaflore-
linjen. Quatre Juillet var den förste sonen
till Love You som gick till avel, som fyra-
åring 2008. Hans äldsta avkommor har allt-
så varit tre år 2012 och där finns valacken
Vesubio Vici. Denne tränas av Åke Kristof-
fersson och har i skrivande stund 108 000
euro insprunget och vann på Vincennes i
somras.

Criterium des Jeunes-vinnaren Look de
Star startade också avelskarriären intres-
sant. Kommer från starkt möderne, till

exem pel finns Grand Prix de l’U.E.T-vinnaren Kiss
Melody i det och mamma Corte, som avslutade karri -
ären hos Anders Lindqvist, tjänade 377 000 euro.
Look de Star platsar på tio-i-topplistan i Frankrike,
med breda förstakullar Q och R där Roc Meslois tillhör
franska äldre eliten. Har redan fått fyra söner i avel,
däribland den fyraårige kulltoppen Uniclove.

� Look de Star. Foto: GERARD FORNI

� Quaker Jet.
Foto: MIA TÖRNBERG

� Roc Meslois. Foto: STALLTZ.SE

� Uncaring. Foto: GERARD FORNI

� Quif de Villeneuve. Foto: STALLTZ.SE

� Rodrigo Jet. Foto: MIA TÖRNBERG

� Saxo de Vandel. Foto: SCOOPDYGA.COM

� The Best Madrik. Foto: MIA TÖRNBERG
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S
juårige I Saw You har sprungit
in över två miljoner kronor.
Winning Love vann Harper
Hanovers lopp. Re Doc är en
super spänanande tvååring. Alla
är de efter Love You.
– Alla har de startat som

tvååringar och visat talang. I Saw You
och Winning Love vann båda som
tvååringar. Som sex- och sjuåringar
har de fortsatt att utvecklas. Sådana
hästar är väl alla ägares dröm, de som
kan komma till start som tvååringar

och sedan fortsätta att tävla på upp i
åldrarna och bli ännu bättre när de
fyllt sex-sju år, säger Åke Lindblom.

I höstas fyllde Åke på med fler hästar
från denna hingstlinje. Av de sju Love
You-avkommor som såldes på Kri-
terieauktionen köpte Åke tre, för
120 000, 140 000 och 180 000 kronor.

– Varför jag tycker så bra om just
Coktail Jet-blodet…Tja, för det första
tycker jag väldigt mycket om att ha
franskt blod i mina hästar. Men det

ska ju vara rätt franskt blod, inte
skutt burkar och inte hästar med de
hovproblem som ofta förknippas med
just det franska blodet. Ibland är det
nog för mycket fullblod inblandat i de
franska stammarna. 

– Men när det blir rätt med det frans-
ka är det fantastiska travhästar och just
med Coktail Jet och Love You blir det
ofta väldigt rätt tycker jag. Av alla de
hästar jag haft med Coktail Jet-blod är
det bara en som inte travat från början
och den har faktiskt nu som sexåring

AVEL – COKTAIL JET

Därför älskar Åke Love You
Åke Lindblom är den tränare som satsar mest konsekvent på
svenska hästar med franskt blod.

I hans 30-hästarsstall är över 20 travare bärare av franskt
blod och ungefär hälften av hästarna representerar Coktail
Jet-linjen, i princip enbart genom Love You.

– Jag älskar det franska blodet och Love You-hästarna i
synnerhet, säger Åke.
Text LARS G DAHLGREN  Foto MARIA HOLMÉN

’’Ibland är 
det nog för
mycket
fullblod 
inblandat 
i de franska
stammarnaÅke Lindblom visar Re Docs ”främre motor”. En bra bogvinkel uppstår när den väl mar-

kerade mankens lodlinje är placerad tydligt bakom frambensinfästningens lodlinje.
Smal bringa, som Re Doc har, är viktigt för
många tränare när de tittar på unghästar.
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det här med att de utvecklas så länge
kommer in i bilden. Jag har till exem-
pel helfransosen Spike de Rabotiere
(e. Go Lucky), en billig häst som jag
köpte som tvååring. Jag har trälat på
med honom, han har varit hyfsad, och
så plötsligt, nu i höst har han hittat
nya växlar och börjat trava som en
klocka! Det är ju underbart!

Enligt Åke Lindblom kombinerar
Coktail Jet-blodet alltså hästägarnas
dröm om att få hästar som startar
tidigt och sedan utvecklas som äldre.

– Coktail Jet-arna tycker jag i all -
mänhet växer jämnt och fint, de får
sällan några hack i sin utvecklings -
kurva och det är väl mycket därför de
blir tidigt startklara. De har styrka och
speed, precis som Coktail Jet själv
hade. Ibland blir man överraskad; jag
hade placerat in I Saw You i facket att
vara en sprinter när han i våras plöts -
ligt vann en silverdivisionsfinal via
tredjespår utan rygg sista varvet och
till slut avgjorde på ren styrka och
tuffhet.

I Saw You, Winning Love och sedan Re
Doc har gjort att Åke Lindblom nu
speciellt fokuserar på Love You-
grenen på Coktail Jets stamträd.

– Om det nu var mycket amerikan-
skt i, och är amerikanskt över, Coktail
Jet så är det ännu mer ”early speed” i
Love You-hästarna kombinerat med
fransk styrka och hårdhet. Jag har
aldrig haft någon som den här
tvååringen Re Doc, han är ett rent
fenomen talangmässigt, en otrolig
indi vid! Det är Dan Hultberg som fött
upp hästen, det är en italiensk mam-
ma och via henne har han Varennes
pappa Waikiki Beach i stamtavlan. Re
Doc kändes färdig som häst redan den
allra första gången vi tömkörde hon-
om, redan då var han fyrkantigt
muskulös som en vuxen häst! Dess -
utom är han utseendemässigt en ren
kopia av Love You själv, säger Åke
Lindblom. ‡

börjat komma igång även den och har
vunnit lopp. Hästarna kan vara byggda
så att man är rädd att de ska ha plats -
problem och slå på sig sjävla när man
börjar med dem, men Coktail Jet-arna
breddar sin bakaktion från dag ett och
så travar de rent. Det måste vara ett sär-
drag som kommer från honom och
hans sätt att röra sig, säger Åke.

När Lindblom väljer ut unghästar tittar
han väldigt mycket på hästens huvud.

– Huvudet avgör mycket. Jag tittar
på öronen, på om det ser ut att vara en
klok häst. Huvudet ska vara vackert
helt enkelt och utstråla att det är en
intelligent häst. Så får det inte vara
plant kors, det är viktigt att det är slut-
tande. I övrigt är jag förlåtande när
det gäller modellerna. Hästarna kan få
se ut lite hur som helst. Till exempel så
fäster jag inte så stort avseende på om
de är lite bredare i bringan än vad som
är idealet, vad det handlar om är att
det inte ska finnas några betydande
exteriöra avvikelser som man av er-
farenhet vet kan innebära problem för
hästens fräschör eller möjligheter att
trava bra. Fast det gäller oavsett vilken
stam hästarna har, amerikanska häs-
tar med samma ”fel” skulle jag också
välja bort säger Åke och fortsätter:

– Det som utmärker just det franska
är att hästarna kan se ut lite hur som
helst medan de är unga och växer,
man vet aldrig vart de ”tar vägen” och
hur de blir som äldre. Det är också där

Korset ska vara sluttande. Re Doc har enligt Åke Lindblom bra
kors, men inte ett perfekt.

Huvudet är huvudsaken. När Åke Lindblom väljer unghästar fäster han avgörande vikt vid att hästarna ska ha
intelligent ”look” när det gäller huvudet, ögonen och öronen.
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Rasen den franska travaren kan sägas
ha sett dagens ljus på 1860-talet. Då
beslut ade sig uppfödare i Normandie
för att på andra sid an engelska kana-
len, hos den gamla ärke fienden (un-
der Napoleon-krigen) engelsmännen,
skaffa avelshingstar av den engelska
rasen Norfolktravare. Denna ras dog
sorgligt nog ut på 1940-talet, efter att
på 1800-talet kan sägas ha varit
”världsbäst” som vagns- och ridhäst,
åtminstone fram till att den ameri-
kanska travrasen växte fram under
and ra halvan av seklet. 

Denna ras, Norfolktravaren, kan
spåras i litteratur till 1540-talet då den
engelske kungen Henrik VIII utfärda-
de direktiv om att överklassen skulle
hålla ”travhingstar” – och det var lik-
tydigt med en speciell sorts hästar
som kom från grevskapet Norfolk på
den engelska östkusten.

Det blev på något sätt startskottet
för att de engelska ”varma” raserna
utvecklades i två olika grenar; det
engelska fullblodet som baserades på
arabhästar och blev överklass ens ga-
lopphästar, medan Norfolk-hästarna
blev landsbygdens, ”folkets” bruks-
hästar. Det man eftersträvade var
vagnshästar med bra travegenskaper
och på 1800-talet hade Norfolktrav -
aren avelsmässigt utvecklats till all -
deles utmärkta travare. 

Det hör till saken att en viktig fak-
tor bakom detta nog var den engelska
fullblodshingsten Messenger, han
som är ursprunget till den amerikans-
ka travaren. Innan Messenger export -
erades till USA (1788) och där gen om
sonsonen Hambletonian X blev stam -
fader till den amerikanska travhästen
(stand ardbreds) hann han få inflytan-
de på Norfolkhästens utveckling till
utmärkta trav are/vagnsdragare.

I mitten på 1800-talet bestämde sig
alltså normandiska hästuppfödare för
att på nytt sätt försöka förädla de
franska hästtyper som man med va-
rierande framgång försökte få att bli
”bra i sele”. Det handlade om inhems-

ka ston som korsades med fullblods-
hingstar, och…tja… det gick kanske
rätt vilt till emellanåt på stränderna
vid Cherbourg där chefen för de
franska nationalstuterierna, Ephrem
Houel (ett av de franska semi -
classique  loppen körs till hans min-
ne), från 1830-talet hade organiserat
travlopp med syfte att försöka välja ut
de mest lämpade hästarna för trav
och vagnsdragning. 1811 föddes en
hingst som hette Young Rattler, ett
halvblod med en Norfolk-mamma,
och han kom att lämna ”bra travare”.

Uppfödarna som ville prova något
annat än fullblodshingstar tog dels in
Norfolk travare, dels Orlovtravare från
Ryssland och korsade dem med sina
ston istället för att använda fullblod. 

En hingst som blev särskilt betydel-
sefull var den 1883 födde Fuschia som
var ett halvblod. Hans farfar Conque-
rant kom från Young Rattlers linje.
Om någon enskild hingst är motsva-
righet till den amerikanske travarens
Hambletonian är det Fuschia.

Jordbruksministeriet upprättade
den första stamboken för Trotteur
Francais 1906 och hästtypen erkändes
som en egen ras 1922. Alla hästar som
kunde trava en kilometer på en minut
och 42 sekunder släpptes in i stam -
boken, enligt samma modell som den
ursprungliga amerikanska Wallaces
studbook for standardbreds.

Fram till och med första världs -
kriget utvecklades de franska travarna
”i lugn och ro” i Normandie med ätt-
lingarna till de importerade Norfolk-
hingstarna. Men på 1920- och 1930-ta-
let hände något. In kom fyra hingstar
från USA av den standardbred-ras
som Hambletonian X gett upphov till.
De fyra hingstarna var Net Worth, The
Great Mc Kinney, Sam Williams och
Calumet Delco. The Great McKinney
och Sam Williams hittas i Coktail Jets
stamtavla.

För att skydda den franska travrasen
från mer amerikansk inblandning,
som sannolikt annars spätt ut ”det

franska” travblodet så mycket att häs-
ten i praktiken blivit identisk med
den amerikanska travaren, beslutades
det 1937 att stänga stamboken. Alla
import er, som vid den tiden (1937 allt-
så) inte fötts in i franska stamboken
fick inte längre sina avkommor regist-
rerade. USA-importerna slogs ut. Fast
det var en officiell hemlighet att det
fuskades med Calumet Delco (e. Peter
The Brewer e. Peter The Great) fort -
farande medan andra världskriget på-
gick. Han kan alltså finnas i stamtav-
lan på moderna franska travare, fast
det står något annat i stam tavlan, på
samma sätt som det finns varm blods -
travare ”dolda” i svenska och norska
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Den franska travarrasen växte fram under andra halvan av
1800-talet. Stor betydelse fick den 1883 födde Fuschia. Hans

Så blev den franska
travrasen – fransk



Travronden Vinternummer 2012 103

holic (e. Speedy Crown) och den
svensk ägde, av Ulf Berner, Stig H Jo-
hansson-tränade Mickey Viking (e.
Bonefish). 

Mellan 1988 och 1992 fanns sedan
den så kallade 20-20-uppgörelsen, då
20 franska ston fick tillföras utländs-
ka topphingstar varje år. Det blev
Jean-Pierre Dubois stora genombrott
och lycka som uppfödare. Och som
också gav förutsättningarna att skapa
Coktail Jet.

Men sedan 1993 är det åter totalstängt
för utländsk blodsinblandning i frans-
ka travare. Fundamentalregeln är: för
att få registreras i franska stamboken

måste både fölets mamma och pappa
själva finnas med i stambok en; i prak-
tiken innebär det att föräldrarna själ-
va är födda som en definitionsmässigt
trotteur francais, fransk travare.

Nästa gång stamboken öppnas? Ja,
en kanske inte alltför vild gissning är
om Jean-Pierre Dubois gör allvar av de
planer han luftat om att ta toppstam-
made kulldrottningen Qualita Bour-
bon till USA och låta henne få föl efter
exempelvis Donato Hanover eller
Muscle Hill! Om det dessutom skulle
bli en bra tävlingshäst borde det nog i
så fall vara läge för en ny ”lex Roque-
pine” för fransmännen…

– LARS G DAHLGREN

kallblodstravares härstamnings -
papper.

Sonsonen Mitsouko (e. Quiroga II),
pappa till först och främst Hadol du
Vivier, är annars det mest ”kända”
som Calumet Delco åstadkom i
Frankrike.

Helstängt var det sedan till 1970 när
Henri Levesque till slut lyckades få sin
supermärr Roquepines söner tillkom-
na med amerikanska topphingstar re-
gistrerade i franska stamboken; Flo-
restan (e. Star’s Pride), Granit (e. Ay-
res) och Kimberland (e. Nevele Pride).

På 1980-talet köpte de franska stats-
stuterierna in amerikanerna Worka- ’’Det fuskades

med Calumet
Delco medan
andra världs -
kriget pågick

ungefär 100 avelsverksamma söner kom att få mycket stor roll i den franska stamboken. Kerjacques går till
exempel rakt tillbaka på Fuschia och Fandangos stamtavla är proppfull med Fuschia-inslag.

Foto: MIA TÖRNBERG


