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INTERVJU

AV RICHARD JEPPSSON

Tre frågor till
MARGARETA
WALLENIUS-KLEBERG
OM MENHAMMAR STUTERI

F OTO : M AR I A M I K KO

Hur ser du på framtiden för Menhammar Stuteri?
Det ser mycket positivt ut. Dels är
det hästbrist i Sverige och dessutom har
efterfrågan på andelshästar vuxit, det vill
säga att deläga tävlingshästar, eftersom
kostnaderna för att hålla häst i träning
har ökat så mycket de senaste åren.
Under åren har vi på Menhammar samlat
på oss ett större antal avkommor. Vi har
ston som tjänat över miljonen och vi har

också knutit till oss ett antal fina, inhemska
avelshingstar vilket gör att jag med tillförsikt ser framemot de fyra stora hästauktionerna under 2019: Elitauktionen i
maj, Kolgjini Sales i juli, Jubileumpokalen
(Wenngarn) i augusti och Kriterieauktionen
i oktober. Dessutom säljer, respektive hyr
vi ut tävlingsrätten i ett antal ston privat till
nöjda återkommande kunder varje år. Vi
säljer också en del föl och unghästar privat.
I framtiden fortsätter vi med dessa satsningar.
Finns det några nya stora mål du vill uppnå?
Javisst, det finns alltid nya stora lopp att
vinna varje år. Med Who’s Whos fantastiska
Derbyseger 2018 i färskt minne vore det
toppen att i år igen se en Menhammaruppfödning vinna ett av de så kallade klassiska
loppen – Uppfödningsloppet för 2-åringar,
Kriteriet & Oaks för 3-åringar och Derbyt,
Derbystoet & Stochampionatet för 4-åringar.
Att för trettonde året i rad bli den bästa
och mest framgångsrika travhästuppfödaren i Sverige vore naturligtvis också en
nåd att stilla ”bedja” om.
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Vilka är de viktigaste värderingarna som
Menhammar Stuteri står för?
Att alla djur och människor som finns och
arbetar på Menhammar trivs och känner
trygghet. Att hästarna så gott det går får vara
hästar och att alla som arbetar här skall veta
och känna att just deras bidrag till verksamheten är otroligt viktigt för att helheten skall
bli bra och fungera väl.
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BLANDAT OM TRAV

AV PI A ADO L FSS O N JA NS S O N

Travkompaniet

–hobbyn som blev en vision
Vad är Travkompaniets viktigaste mål?
Att skapa intresse för travsport i allmänhet och hästägande i synnerhet. Vi vill ge en känsla av hur
det är att äga travhäst, både i med- och motgång,
och ge möjlighet att följa hästarna från att de körs
in och hela vägen till färdiga tävlingshästar
och förhoppningsvis, vinnare.

F OTO : S AM U E L U N É U S

Hur fungerar andelsägandet i praktiken?
Man köper en andel i Travkompaniets stall AB
för engångskostnaden 425 kr och är då med och
deläger stallets 16 travhästar som man kan följa via
Travkompaniet.se, Facebook, Instagram eller vår app.
Att vara andelsägare i Travkompaniet är nog det
absolut enklaste sättet att vara med och äga travhäst.

Annika Lindblom,
VD Travkompaniets stall AB

Travkompaniet grundades 2001,
hur ser planerna ut för framtiden?
Det ser väldigt ljust ut, vi har flera intressanta
unghästar med potential att vara med i de största
årgångsloppen. Stallets största stjärna Who’s Who
gör sitt första år mot den äldre eliten och det ska bli
spännande att följa hans utveckling. Planen är att
fortsätta få fram stjärnhästar och vara en tillgång för
svensk travsport på tävlingsbanan och i aveln.

Bättre än Zlatan

DET ÄR ETT ÅR
MER ÄN ZLATAN
HAR FÅTT
GULDBOLLEN

Menhammar Stuteri är Sveriges mest framgångsrika uppfödare av
varmblodiga travhästar. Mellan åren 2007 och 2018 har Menhammars
uppfödningar tjänat mest pengar och vunnit Uppfödarligan tolv år i rad.
För att citera Margareta Wallenius-Kleberg: ”Det är ett år mer än
Zlatan har fått guldbollen.”

ÅR

Starter

1:a

2:a

3:e

Segerprocent

Vinstsumma

2018

2 834

357

357

308

13%

40 784 611

2017

2 795

323

323

292

12%

33 526 799

2016

3 017

358

358

304

12%

30 523 436

2015

3 029

350

350

276

12%

28 667 719
Källa: Svensk Travsport
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Vilken vinst värderar du högst? Och varför?
Oj, det är för svårt att välja en, så jag väljer tre:
• Sprintermästaren med Calvin Capar 2003,
vår första storloppsseger. Den var otroligt
betydelsefull för stallets fortsatta satsning.
• Prix d’Amerique 2014 med Maharajah.
När jag ser loppet har jag fortfarande svårt
att fatta att det är sant!
• 2018 års Derbyseger med Who’s Who.
2009 vann Maharajah och nu hans son,
vilket var en väldigt speciell känsla.

TRAVKOMPANIET
Travkompaniet grundades 2001 och har runt
7 000 andelsägare (2019) och är Sveriges, och
kanske världens, största hästägare med drygt
375 segrar. Vinstpengar används i första hand
för att täcka bolagets kostnader och för att skapa
förutsättningar för långsiktighet och inköp av
nya unghästar. Utdelning av insprungna pengar
beslutas av bolagsstämman. Ambitionen är att
så många som möjligt ska kunna vara med och
äga toppstammade travhästar, utan att satsa och
riskera stora pengar. För mer info –
www.travkompaniet.se

FOTO : ME NH AMMAR

För många av Menhammars hästar kan man följa namnets tema i flera generationer.
Duty Free
(f. 1974)
Liquorish
(f.1982)

Bourbon Eyes
(f. 1994)

Roaring
Drunk
(f. 2010)

Scotch
Whisky
(f. 2011)

Better Tomorrow
(f. 2016)

Cognac
(f. 1995)

Daiquiri
(f.1996)

Under the Table
(f. 2013)

Anything
Goes
(f. 2015)

Woozy
(f. 2014)

Down the Hatch
(f. 2018)

Centi Liter
(f. 2017)

EN TRAVHÄST?

Årjäng och Goshen

“JAG HOPPAS att jag kan leva upp till vad som förväntas av

en ‘Hall of Famer’. Eftersom jag är den första kvinna som blir
invald hoppas jag också kunna inspirera alla flickor och unga
kvinnor där ute”, sade Margareta, som fick stående ovationer
av gästerna vid installationsceremonin på travmuseet i Goshen
i New York i juli 2018.

Margareta Wallenius-Kleberg, om någon, vet hur man namnger
föl. Det är nämligen hon som döpt alla Menhammars drygt
3 000 föl sedan 1948.

V

HALL OF FAME DUBBELT UPP

Som första kvinna och första svensk valdes Margareta
Wallenius-Kleberg 2017 in i U.S. Harness Racing
Hall of Fame. Men redan 2013 fick hon en av svensk
travsports största utmärkelser när hon valdes in
i Travsportens Hall of Fame.

Hur döper man

arje årgång föl får en egen
begynnelsebokstav mellan A-W.
Margareta är nu inne på fjärde
vändan och 2019 års föl får namn
som börjar på E. Den hittills
största utmaningen var att döpa
98 föl på bokstaven Q. Margareta väljer själv namnen
och inspireras av t.ex. menyer, korsord, ordböcker
och en dos humor. Fölets namn inspireras av
mamman, så föl till stoet A Gift from Heaven har fått
namn som From Above, Halle Luja, Eternal, Promised
Land och Manna. Namnen får gärna vara lite kluriga
och locka till skratt när man läser startlistorna på
tävlingar. Är man riktigt travbiten kan man dessutom
roa sig med att med hjälp av hästnamnet försöka lista
ut vem som är mamma till en speciell häst.
Reality Pride är mamma till Maharajah-sonen
Who’s Who, ett namn som visade sig få dubbel
betydelse eftersom far och son är så lika att det är
svårt att se skillnad på dem.

Margareta tillsammans med sin Hall of Fame-statyett
på Travmuseet i Goshen.

KLURIGA NAMN
STO

FÖL

• Hot Pants
• Quarantine
• Halle Luja
• Not Yet
• Overworked
• Patina
• Talk of the Town
• Sleeping Beauty
• Oink
• Super Witch
• Smokeslikeachimney

• Undies
• Alone
• Vicar
• Alittlebitlater
• Dead Tired
• Aging Well
• Common Gossip
• Don’t Disturb
• Fat Pig
• Ghost Story
• Addiction

I EN ARTIKEL i Harness Racing
Update skriver Dean Hoffman,
invald i Communicators Hall of
Fame 2006, så här om Margaretas
inträde i Hall of Fame: “På hennes
tysta ‘bakom kulisserna’-manér, har
Margareta bidragit omätligt mycket
till travets värld både i Europa och i
Nordamerika. Hon gör det inte för berömmelsen eller äran utan
helt enkelt för att hon älskar sporten. Och hon vill att andra ska
älska den på samma sätt som hon gör. Vi kommer aldrig att få
veta hur många hon inspirerat och uppmuntrat att dela hennes
passion för travsporten.”
Båda utnämningarna lyfter det enorma engagemang och
de betydande insatser Margareta har gjort för travsporten, både
internationellt och i Sverige. Tack vare sina många kontakter
har Margareta sett till att svensk avel tillförts många av världens
bästa avelshingstar och gjort dem tillgängliga för svenska
uppfödare, bland annat på sitt egna Menhammar Stuteri.

HOPPAS JAG
KAN
INSPIRERA
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STONER
CREEK
ett riktigt

HÄSTPARADIS
Menhammar Stuteri på Ekerö är navet i Margareta Wallenius-Klebergs framgångsrika
uppfödning av travhästar. Men frågan är var Menhammar hade varit i dag om det inte
var för en väldigt speciell hästgård i Kentucky, USA.

M

argareta WalleniusKleberg minns sitt
första besök på gården Stoner Creek i
Kentucky som om
det var igår.
”Det var så fantastiskt vackert, med böljande kullar, stora betesmarker och öppna fält.”
Gårdens ägare, Norman S. Woolworth
och Margareta blev snabbt goda vänner.
”Han hade humor. Jag minns ett fotografi
han tog av mig och en av hästarna på gården. När jag fick bilden stod det ’Hästen till
vänster’ på baksidan!”
När Margareta tog över verksamheten
6 OUR WAY MENHAMMAR

på Menhammar efter sin far i början av
1970-talet var avelsverksamheten under
uppbyggnad.
”Det var lite massproduktion på den
tiden, vi hade inte så mycket kunskap om
hur man tar fram framgångsrika travhästar”, berättar Margareta.
Under en resa till USA 1975 fick en god
vän nys om en häst som han tyckte att
Margareta skulle köpa, ett sto som gjort
bra ifrån sig på banan och som hade en
framtid inom aveln. Stoet var Eager Lassie,
och säljaren den legendariske amerikanska
travtränaren Stanley Dancer *.
Eager Lassie skeppades till Menhammar

där hon inledde sin avelsbana och i samma
veva blev Margareta inbjuden att besöka
den stora hästgården i hjärtat av Kentucky
där stoet växt upp. Ett besök som blev början
på en ny era.
MARGARETA OCH NORMAN höll kontakten
och efter ett par år fick hon ett erbjudande
om att köpa en avelshingst från honom. Hon
hade hittills inte ägt några egna hingstar och
kände sig osäker på om detta var rätt väg att
gå. Men efter några timmars samtal kom de
fram till att Stoner Creek och Menhammar
skulle börja samarbeta kring avelsverksamheten genom att etablera ett utbyte av såväl

STONER CREEK

F OTO : L AR S JAKO B S S O N /T R B I L D

TEXT CECILIA BILLGREN FOTO CLAES KÄRRSTRAND

Margareta
Wallenius-Kleberg

hästar som genetiskt material, dvs sperma,
mellan de två gårdarna.
”Det resulterade i ett handskrivet kontrakt
som sedan höll i 25 år.”
Hingsten som blev starten för det nya
partnerskapet var ingen mindre än Zoot
Suit, och med honom på plats på Ekerö
lades grunden för den framgångsrika
avelsverksamhet som i dag placerar
Menhammar i den absoluta toppen.
Stoner Creek ägs i dag av Margareta,
som köpte gården 2003 efter att hennes
kompanjon Norman S. Woolworth gått
bort. Gården arrenderas och drivs av paret
Stewart, som själva bedriver egen uppföd-

ning av hästar under namnet Hunterton Farm
at Stoner Creek.
MARGARETA HAR FÖR det mesta någonstans

mellan fem och tio avelsston och deras
föl på gården, och i Huntertons besättning
finns vanligen 200-300 hästar. På Stoner
Creek finns ingen egen hingst, utan stona
betäcks antingen med någon framgångsrik
amerikansk travare eller så matchas stona
med någon av Menhammars hingstar.
Margareta tar ofta med sig sperma
när hon åker över till USA.
Hon ser till att besöka gården flera gånger om året och tar varje år hem ett antal

föl lagom till Lucia för att tränas och tävlas
i Sverige. På samma sätt skickar hon ibland
över hästar som fötts upp på Menhammar
för att köras in och tävlas i USA.
”I år tar vi över två ston efter Maharajah
som ska köras in och tävlas där borta”,
berättar Margareta.
Varje år åker hon också över med
Menhammars veterinär och stuterichef
Johan Hellander för att se över avelsstona.
”Vi måste ju se till att de gamla damerna
mår bra.”
>
* Historien kring Stoner Creek och stoet Eager Lassie började
med den gula seldonslådan på omslaget.
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STONER CREEK

På Stoner Creek har hästarna möjlighet
att ströva över mycket stora ytor och är
ute i alla väder.

STONER CREEK STUD
• Samarbetet mellan Stoner Creek och Menhammar inleddes 1974 efter att Margareta
Wallenius-Kleberg köpte stoet Eager Lassie
som var uppfödd på Stoner Creek Stud.
• Stoner Creek utgör Menhammars bas för avel
i USA och Menhammar har cirka 30 avelsston
och ett antal unghästar uppstallade på gården.
• Består av 700 tunnland eller 283 hektar.

Menhammar har ett 30-tal avelsston
uppstallade på Stoner Creek.

VI MÅSTE JU SE TILL ATT
DE GAMLA DAMERNA
MÅR BRA
Stoner Creek har också en viktig funktion
i sociala sammanhang. Den amerikanska
travvärlden fungerar annorlunda än den
svenska, den är inte lika folklig utan mer
en sport som signalerar status.
DEN VACKRA GÅRDEN, som Margareta varsamt

har rustat upp och renoverat, är därför ett
bra ställe för att ta emot gäster och hålla
sociala sammankomster. Och som den goda
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värdinna hon är, arrangerar hon mer än
gärna luncher och olika evenemang.
”Varje år i samband med hästauktionerna
bjuder jag på en lunch för alla skandinaver
där borta, med sill, lax och svenskt kaffe.
Sist tror jag vi var 80 stycken.”
Hästgården i Kentucky är en värdefull
tillgång för Menhammar, men i dagsläget
finns inga planer på att utöka verksamheten utöver vad som finns där idag.
Margareta värdesätter den inblick hon
genom samarbetet med Stoner Creek har
fått i den amerikanska avelstraditionen,
och säger också att hon har lärt sig mycket
om avel av sina amerikanska kontakter.
”I Sverige har vi tidigare mest avlat på ston
som vi vet har sprungit bra på banorna, men
där borta har de alltid sett mer till helheten.

• Stoner Creek har avlat fram inte mindre än
sex vinnare av Hambletonian-loppet, världens
mest prestigefyllda travlopp för treåringar:
Super Bowl, Bonefish, Duenna, Giant Victory,
Tagliabue och Trixton.

Hästarna ska förstås klara av tuff träning,
men också vara lätta att hantera och trevliga
att umgås med. Jag har lärt mig att hästar är
födda på ett speciellt sätt, man kan tidigt se
i deras ögon hur de kommer att bli. Hästar
måste få vara hästar”, säger Margareta.
STONER CREEK ÄR ett bra komplement till
aveln på Menhammar, och Margareta
är nöjd med samarbetet och utbytet av
såväl genetiskt material som kunskap.
Men den stora hästgården är även viktig
på ett personligt plan, och betyder väldigt
mycket för familjen.
”Stoner Creek är min oas, det är ett
riktigt hästparadis”, säger Margareta
Wallenius-Kleberg.

INNOVATIONSDAGEN

FOT O: KAN AL 75

T E XT S O FI A LUND G R E N F OTO INNOVAT IO NST R A P PA N

Välbesökt innovationsdag på Solvalla.

VINNARE!

inspirerar
INNOVATIONSDAGEN

Flyingepodden,
vinnare av 2019 års
Årets Häst-UF

UNGA FÖRETAGARE
På sin 80-årsdag fick Margareta Wallenius-Kleberg en lite annorlunda
present – en egen innovationsdag, tänkt att stötta, inspirera och uppmuntra ungdomar att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen.
2018 års innovationsdag blev startskottet för en mängd spännande
företag och ett år efter det var det dags att kora en vinnare bland dem.

D

et är ATG, Svensk
Travsport och
HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse)
som tillsammans
med Handelshögskolan i Stockholm tyckte att en hel dag, vikt
åt entreprenörskap och innovationslusta, var en passande gåva
till en av travsportens största
profiler, Margareta WalleniusKleberg. Under den första innovationsdagen 2018 samlades
strax över hundra ungdomar för
att bli inspirerade och hela femton olika bolag bildades för att
sedan under året utveckla och

finslipa sina idéer i projektet
Innovationstrappan. Innovationstrappan drivs av Center for
Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nära UF, Ung Företagsamhet.
I INNOVATIONSTRAPPAN får UF-

företag både praktiska verktyg
och mentorskap när bolagen ska
gå från idéstadiet till företag.
Inspirationen de blivande entreprenörerna får på Innovationsdagen är steg ett i trappan,
därefter följer idégenerering
och utveckling innan säcken
knyts ihop med final på nästa
års Innovationsdag.

INNOVATIONSDAGEN 2019 blev alltså

både en avslutning och ett startskott – startskott för 2020 års
UF-bolag som kommer få stöttning genom Innovationstrappan,
och en kulmen för de som startades under 2018. Antalet intresserade ungdomar som kom till
Margaretas Innovationsdag hade
mer än fördubblats och de fick
höra inspirerande föreläsningar
av entreprenörer som Pontus
Ekstam från UF och Johanna
Ingelsson (VD och grundare av
Equestrian Stockholm).
Ett flertal priser delades ut till
bolagen som utvecklats under
2019, där det tyngsta var Årets

Häst-UF. Där vann bolaget Flyingepodden, som beskrivs som
en ”modern och underhållande
kanal för nyheter inom hästnäringen som också ska främja
spridandet av ny kunskap för
hästintresserade.” Grundarna
av Flyingepodden, Agnes Rudin,
Cathrine Oppegaard och Anastasia Mäkitalo från Sveriges
Ridgymnasium i Flyinge vann
därmed en skräddarsydd utbildning i kommunikation som ska
ge Flyingepodden möjlighet
att växa sig ännu större.
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Sveriges genom
tiderna sjunde
vinstrikaste travhäst
med 23,5 miljoner
kronor i insprungna
vinstpengar.

Makalösa

MAHARAJAH

Maharajah, en vecka gammal.
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Höjdpunkten på en fantastisk travkarriär kom den
26 januari 2014 när Maharajah vann världens
tuffaste travlopp, Prix d’Amerique, på Vincennes
utanför Paris. Redan innan loppet gick av stapeln
var Maharajah en vinnare.

I

ngen annan Menhammaruppfödd
häst har sprungit in så mycket
pengar som den här makalösa
hingsten. 23,5 miljoner i vinstpengar och 31 segrar visar att
han var en klass för sig själv.
Den goda fysiken är ett av Maharajahs
främsta kännetecken. Som ett av 98 föl
i Menhammars kull från 2005, alla med
namn på M, var hingstfölet spänstig och
energisk redan när han var bara några
månader. Få travhästar har en sådan
enorm styrka och uthållighet att orka
springa långa sträckor i samma höga tempo.
Snabb återhämtning och att snabbt nå
vilopuls efter träning är ytterligare två
vinnande egenskaper.

TEXT PIA ADOLFSSON JANSSON FOTO CLAES KÄRRSTRAND

MAHARAJAH

MAHARAJAHS STÖRSTA
SEGRAR
2008 – Svenskt Travkriterium
2009 – Europaderbyt (Grand Prix l’UET)
2009 – Svenskt Travderby
2011 – Prix de Paris, Prix de Belgique
2013 – Olympiatravet
2014 – Prix d´Amerique

Målgång vid segern i Svenskt Travderby 2009.

Största segern blev Prix d’Amerique 2014.

DESSUTOM HAR HAN en stamtavla av rang.

Pappan är Menhammar-legendaren och
Elithingsten Viking Kronos, numera pensionär. Modern, Chili Kahn, sprang in över
en miljon i prispengar och står som avelssto på Menhammar.
Det märktes tidigt att det var något
speciellt med Maharajah, och inför första
tävlingsstarten 2008 var förväntningarna
stora, men loppet slutade snöpligt med
diskvalificering på grund av galopp. Avslutningen på tävlingsåret blev desto bättre
med vinst i det lopp som var den säsongens
huvudmål, Svenskt Travkriterium. Det blev
inte bara vinst utan också svenskt rekord
för treåringar över 2 640 meter med tiden
1.14,0 som dessutom var världsrekord på
1 000-metersbana för treåringar.
Under tävlingskarriären gick Maharajah
från klarhet till klarhet med Prix d’Amerique
som kronan på verket. I februari 2015 pen-

sionerades han och tävlingsskorna lades
på hyllan. Ett tårfyllt farväl togs på Solvalla
under Elitloppshelgen där Maharajah
avtackades i vinnarcirkeln.
Efter många års träning och tävling
på Yttersta står Maharajah numera på
Menhammar Stuteri där han verkar
som avelshingst på heltid, i ännu en
framgångsrik karriär. I april 2019 hade
Maharajah 567 registrerade avkommor,
varav 496 i Sverige. Hittills har Maharajahs
föl gjort 3 297 starter, segrat 531 gånger
och totalt sprungit in 64 377 724 SEK
i prispengar.
I BÖRJAN AV 2019 har Maharajah redan

lämnat tio miljonärer, där Who’s Who
(f. 2014), är vinstrikast med 5,6 miljoner
på kontot hittills. Makethemark (f. 2013),
är inte långt efter med 4,9 miljoner SEK
insprungna hittills.

Trots att tävlingskarriären är slut fortsätter utmärkelserna att komma. Efter sin
succéartade start inom aveln utnämndes
Maharajah i december 2018 till Elithingst,
trots att första kullen efter honom föddes
så sent som 2013. Han är Menhammars
första egenuppfödde och, tillsammans med
Raja Mirchi, den första svenskfödda Elithingsten någonsin. Båda har Viking Kronos
som pappa, som också är Elithingst.
Många är de som vill ha ett Maharajahföl och 2016-2018-års avelsböcker var fullbokade redan i maj. För säsongen 2019 blev
han fullbokad redan i mars. Framtiden får
utvisa hur många fler vinnare Maharajah
blir pappa till.

ELITHINGSTAR
Maharajah och Raja Mirchi är historiska som
de första svenskfödda hingstarna som har fått
värdeomdöme Elit för utomordentlig förärvning.
Avelsvärderingen har sedan starten 1985 utsett
31 Elithingstar fram till 2018.
ANDRA KÄNDA ELITHINGSTAR ÄR:

• Credit Winner

• Varenne

• Express Ride

• Viking Kronos

• Mack Lobell

• Zoot Suit

• Ready Cash
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Över 1 500 starter per år sitter Örjan Kihlström i sulkyn – ofta bakom en Menhammarhäst. Han vann Elitloppet 2003 med From Above, prestigefyllda Prix d’Amerique 2014
med Maharajah och Svenskt Travderby 2018 med Who’s Who – tre generationer
från Menhammar. Den timing som gjort stjärnkusken känd som
”Gubben i lådan” har hittills lett till över 6 000 segrar.
Och Örjan drivs fortfarande av att vinna.

”Mina STÖRSTA
travögonblick har
varit med hästar
från Menhammar”

T

ÖRJAN
KIHLSTRÖM
ÅLDER: född 1962
FAMILJ: två söner
JOBB: travkusk

STARTER: över 44 100

SEGRAR: 363 tränarsegrar,

över 6 381 kusksegrar

INKÖRDA PRISPENGAR:

ca 800 miljoner SEK
FAVORITLOPP: Elitloppet
är alltid jättespeciellt
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rots att han
bevisligen är
en av världens
snabbaste
kuskar ger Örjan
Kihlström ett
lugnare intryck än de flesta, och
kanske är det just den energin
hästarna känner när han tar
tömmarna. Han påstår sig själv
kommunicera bättre med djur
än med människor.
”Rösten och händerna är
mina kommunikationsmedel.
Jag läser av hästen på öron,
ögon och kroppsspråk”, säger
Örjan som blivit vald till Årets
Kusk inte mindre än åtta gånger.

DET ÄR REKORD, förstås, och han
har också förärats en plats i
Travsportens Hall of Fame.
Örjan Kihlström räknas som
en av världens främsta travkuskar. Med över 44 100 starter
är han den kusk som kört flest
lopp i Sverige. Han har vunnit

3 STARKA TRAVMINNEN

1

2

3

och placering påverkar handlar
mycket om kuskens kunskap.
”Man måste ha ’körhand’,
men också ha taktiskt sinne och
hitta rätt vägar”, säger Örjan.
Just det taktiska sägs vara
hans styrka. Hans osvikliga
förmåga att överraska på mållinjen har gett honom smeknamnet ”Gubben i lådan”.
”Det kom då jag körde på
chans och satt fast, fick lucka
och kom fort i slutet”, säger
Örjan själv blygsamt.

”Alla bra kuskar måste läsa av
hästen snabbt och se vilken typ
av häst det är och hur man ska
behandla den. Jag är rädd om
hästarna, de ska ha en bra känsla
efter loppet och ha kvar förtroendet för mig som kusk. Man får
inte pressa unga hästar för hårt.”
I många av de största loppen
har Örjan kört Stall Segerhuvas
hästar. Förra året slog han nytt
löpningsrekord och vann Derbyt
med Who’s Who – en historisk
seger då han 2009 vann samma
lopp med Who’s Whos far
Maharajah, och 2002 med
morfar From Above.
”From Above som vann mitt
första Kriterium, Derby och
Elitlopp har betytt mest för min
karriär, och Maharajah är otroligt
speciell. Ingen annan häst kommer i närheten av den hästen.”

”Här är travsporten större och
det är svårslaget med publiken!”
På frågan vad som är roligast
med jobbet tvekar han inte:
”Att vinna – och köra riktigt
fina topphästar!”

När From Above
vann Kriteriet första
gången
“Jag hade en dröm om att vinna något
av våra tre stora lopp Kriteriet, Derbyt
eller Elitloppet då. Vi vann alla tre.
Elitloppet har jag sett varje år sen
jag var liten och det var helt fantastiskt. Familjen var på plats och det var
stort för min pappa också.”

publikfavoriten Elitloppet tre
gånger, V75-ligan som Sveriges
vinstrikaste kusk flera gånger –
men också Grupp 1-lopp i inte
mindre än sju andra länder.
Kärleken till hästarna fick han
genom pappa Ivar som var travtränare. Redan som femåring
körde Örjan ved med morfars
ardenner, som 18-åring körde
han sitt första travlopp och som
23-åring tog han tränarlicens.
”Så länge jag kan minnas
har jag velat jobba med hästar,
något annat har aldrig funnits
för mig”, säger Örjan.
Idag är det snart 40 år sedan
Örjans första kuskseger på
Solvalla. Även om dagsform, tur

NÄR FÖRSTA SONEN kom valde

Örjan att lägga ner det tidskrävande tränarjobbet och
satsa på karriären som kusk –
en speciell tillvaro med ständiga resor, kvälls- och helgjobb.
Ofta kör han 10 lopp på en
kväll. Nervös är han sällan.

Att vinna Olympiatravet på Åby 2013
med Maharajah
“Kändes extra bra eftersom Maharajah
hade haft en lång svacka och vi var
många som undrade om han hade
passerat ‘zenit’. Men då var han så
där kusligt bra som bara han kunde
vara – det var fantastiskt att känna att
han var tillbaka!“

HANS STÖRSTA travögonblick var
Elitloppssegern med From
Above och Prix d’Ameriquesegern med Maharajah 2014.
”Att vinna ett stort lopp smäller
högre om det är med en häst du
känner”, säger Örjan.
Efter att ha vunnit alla stora
Europalopp är Hambletonian i
USA det enda kvar som hägrar.
Men Örjan trivs bättre hemma.

Att vinna Prix
d’Amerique 2014
“Det är ett lopp som alla
drömmer om att vinna och det var det
sista loppet i Europa som jag inte hade
vunnit och verkligen ville vinna. Det var
helt fantastiskt och speciellt att det var
med Maharajah, som redan första året
vi tävlade där blev tvåa. Fjärde gången
gick det vägen!“

KIHLSTRÖMS
STÖRSTA SEGRAR
H Elitloppet (2003, 2015, 2016)
H Prix d’Amérique (2014)
H Prix de Paris (2011, 2016)
H Prix de France (2004, 2005)
H Grand Prix l’UET (2003, 2009)
H Svenskt Travderby (2002,
2009, 2014, 2018)
H Svenskt Trav-Kriterium
(2001, 2005, 2006, 2007,
2008)
H Olympiatravet (2009, 2013)
H Breeders’ Crown Open Trot
(2014)
H Oslo Grand Prix (2016)
H UET Trotting Masters (2016)
H Hugo Åbergs Memorial
(2013, 2016, 2017, 2018)
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Stuterichef Johan Hellander
med stoet Your Highness och
hennes hingstföl (e. Villiam)
som föddes den 14 mars 2019.

MENHAMMARSYSTEMET

ett framgångsrecept för

AVEL
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Det är nu drygt 60 år sedan Olof Wallenius började föda upp
travhästar efter den legendariska hingsten Big Noon. Idag bedriver
stuteriet en högteknologisk avelsverksamhet med några av Sveriges
genom tiderna mest framgångsrika travhästar i sin besättning.

T E X T C E C IL IA BIL LG R E N F OTO S A M UE L UNÉ US

VI VILL GÄRNA HA MINST
500 MILJONER MOTILA
SPERMIER I EN DOS

I labbet kontrollerar Inger Karlsson kvalitén på sperman med hjälp av högteknologisk utrustning.

U

te på Ekerö har fölningssäsongen precis kommit
igång. Samtidigt som ett
nyfött föl prövar sina vingliga ben i en av de generöst
tilltagna boxarna i fölningsstallet är det dags för en av stuteriets hingstar
att påbörja dagens arbetspass i ett angränsande rum.Tre dagar i veckan samlas sperma
in genom att hingstarna hoppar på en så
kallad stofantom.
”De vet vad de ska göra, det blir som
ett vanligt arbete för dem”, säger Johan
Hellander, veterinär och stuterichef.
Sperman tas snabbt in i det angränsande labbet, där kvalitén fastställs
genom att mäta spermiekoncentration
och spermiernas rörlighet med hjälp av
högteknologisk utrustning.
”Vi vill gärna ha minst 500 miljoner
motila spermier i en dos, det ger optimal
fruktsamhet. Men varje hingst är olika,
för vissa kan vi få upp mot 30 doser från
ett enda upphopp, medan andra kanske
bara ger ett par enstaka doser”, säger
Inger Karlsson, som arbetar i labbet.

ALL SPERMA SOM samlas in registreras i den
databas som stuteriet själva har byggt upp.
I Menhammarsystemet loggas varje samlingstillfälle med utförlig information om
alla aspekter av samlingen. Antal upphopp, storlek och kvaliteten på ejakulatet,
hur det späds och delas upp i doser och vad
som sedan händer med respektive dos.
”Vi är helt ensamma i världen om att
beskriva processen på det här utförliga och
korrekta sättet. Det finns så många variabler,
och det underlättar att ha alla fakta samlade
så här. Det är ytterligare ett sätt som vi kan
säkerställa kvaliteten på”, säger Johan.

Sperman kan sedan användas på tre olika
sätt. Antingen insemineras den direkt på
plats till något av de många ston som finns
på stuteriet, eller så skickas den iväg färsk
för inseminering. Det tredje alternativet är att frysa sperman, något som
främst görs under den del av året
då det inte är betäckningssäsong.
Den frysta sperman, som håller
–196 grader, har i teorin en livslängd på flera tusen år.
”När vi fryser sperma gör vi
en kvalitetskontroll av varje batch,
för att säkerställa att det inte blivit
några skador i själva infrysningsprocessen”, säger Inger.
MENHAMMAR HAR EN unik position inom

travhästaveln och många av stuteriets
hingstar blir fort fullbokade. Varje hingst
får betäcka 150 ston i Sverige per år och
mycket av den sperma som samlas in när
taket är nått fryses och går på export.
Bland de länder som Menhammar säljer till

HINGSTAR & STON
• Just nu står det 8 avelshingstar på Menhammar: Maharajah, Nuncio, From Above, Fourth
Dimension, Panne de Moteur och Chocolatier,
samt Villiam och Readly Express under en del
av betäckningssäsongen.
• Menhammar har ca 120 aktiva avelsston,
varav drygt 70 står på Menhammar stuteri och
de andra står på Menhammars övriga gårdar
på Ekerö. 2019 räknar man med drygt 80 föl
crew
onboard TITUS
från denThe
egna
uppfödningen.
share most meals together.

ligger Italien i topp, men stuteriet har även
kunder så långt bort som Australien. Och
affärerna blomstrar.
”Vi är där vi vill vara just nu”, säger Johan.
”Men varje ny kull av ettåringar springer
i genomsnitt en hästlängd snabbare än den
föregående, så det är viktigt att vi hänger
med i utvecklingen av avelsverksamheten.”
Hittills har fokus för aveln
när det gäller det genetiska materialet främst
legat på hingstsidan,
men Johan är noga
med att poängtera
att stoet är minst
lika viktigt för hur
framgångsrik en
avkomma blir.
”Det är många
parametrar att ta
hänsyn till, olika
fysiska attribut men
också hästens psyke. Jag tror
att egenskaper som vinnarinstinkt och
kämparanda, men även nyfikenhet och
social kompetens, är något fölen lär sig av
sin mamma”, säger Johan.
DET FINNS FORTFARANDE mycket kvar att lära

om hur man bäst matchar det genetiska
materialet, och även när det gäller teknik
och metoder för att säkerställa en effektiv
och framgångsrik avelsverksamhet. Men
Johan och teamet på Menhammar är säkra
på att stuteriet kan fortsätta ligga i framkant, framförallt genom att jobba vidare på
det framgångskoncept som nu har levererat
fantastiska resultat i 60 år.
”Det vi är mest stolta över är att vi nu
kan härleda i sex generationer bakåt hit
till Menhammar. Margareta WalleniusKleberg har alltid varit noga med att bygga
sin hästbesättning och sin verksamhet på
egna stostammar och egna hingstar. Hon
har inte köpt sig till framgång, utan verkligen arbetat för den framgångsrika position
som vi har i dag”, säger Johan Hellander.
OUR WAY MENHAMMAR 15
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Att hästavel är hjärtat i Menhammars verksamhet
råder det ingen tvekan om. Men utan ett hållbart
jordbruk och en levande naturförvaltning hade
Menhammar knappast varit det förstklassiga
stuteri som det är idag.

Rikare
lantbruk för

HÄSTARNAS
BÄSTA
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FOTO : S AMU E L U NÉ U S

MENHAMMAR GÅRD

Viltmästare Markus
Nilsson (t v) och driftchef
Ulf Segerström har ett
nära samarbete för att
utveckla och bevara
jord- och skogsbruket
på Menhammar.

FOTO : CL AE S KÄR R STR AND

A

tt Menhammar gård är ett
av Sveriges äldsta stuterier
för uppfödning av travhästar känner alla traventusiaster till. Men få vet att
gården på Ekerö har anor
ända från 1200-talet och att jordbruket
alltid har varit en central del av verksamheten här. Bördig jord och närhet till vatten
ger fina förutsättningar för både lantbruk
och djurhållning och förutom cirka 300
hästar finns här även ett 50-tal kor och
omkring 25 får.
GÅRDEN ÄR SJÄLVFÖRSÖRJANDE av nötkreatu-

rens grovfoder och står även för närmare
70 procent av hästarnas grovfoder. Men
de vackra omgivningarna bjuder inte bara
på odlings- och betesmark. Här hittar man

En stor del av gårdens mark utgör betesmark för hästarna. Här finns
också ett 50-tal Hereford-kor.
F OTO : M AR K U S N I L S S O N

F OTO : KAR I N RÖ SE

I växthuset, som är en del av köksträdgården,
odlas bland annat tomater, kiwi och aubergine.

Rådjur är en del av den vilda faunan
som finns på Menhammar.

även en grönskande köksträdgård där frukt,
bär och grönsaker frodas.
Jordbruket på Menhammar utgör i dag
omkring 580 av gårdens 1 800 hektar, och
hela 320 hektar används som betesmark
för hästarna. Detta behövs eftersom
Menhammar har ett lösdriftssystem där
hästarna går fritt på stora områden.
För att nå framgång med hästavel och
tävlingsverksamhet krävs noggrann planering av växtodlingsåtgärder, smakfullt
och tramptåligt bete och en produktion av
grovfoder med rätt näringsinnehåll. Förra
årets torra, varma sommar innebar en
utmaning för de flesta i branschen. Tack
vare rätt kompetens och rätt arbetsinsatser
vid rätt tidpunkt klarade sig Menhammar
gård någorlunda bra.
”Det var positivt att se att vi, ett torrår

som 2018, kunde leverera ett högkvalitativt
bete till våra ston med föl. Det i sin tur var
mycket tack vare att mina medarbetare
inom jordbruket var på tårna med bevattning och noggrann skötsel av betesmarkerna”, säger Ulf Segerström, driftchef på
Menhammar och ansvarig för jordbruksverksamheten sedan ett par år tillbaka.
PÅ MENHAMMAR SÄTTER man en stolthet i att
arbeta hållbart och smart, något som också
stöttas av ägarfamiljen Wallenius-Kleberg.
”Att cirkulera växtnäring i form av hästgödsel till åkermark, elda gödsel och flis
från vår egen skog för att värma Menhammar och Yttersta, är exempel på ett hållbarhetsarbete som vi är stolta över. Det stora
engagemanget för gården och lantbruksverksamheten som vi känner
>
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MENHAMMAR GÅRD

från familjens sida gör att vi kan jobba
med hållbara lösningar i hela vår verksamhet”, säger Ulf.
Som på de flesta större gårdar utgör jordbruket också en servicefunktion till övriga
verksamheter. Förutom att ansvara för
gårdens växtodling och lantbrukets djur,
ingår fastighetsskötsel av gårdens olika
byggnader i verksamheten och driften av
gårdens värmepanna som drivs till hälften
med hästgödsel och till hälften med flis.
SOM ANSVARIG FÖR drift och jordbruk arbetar

F OTO : S AM U E L U N É U S

Ulf Segerström ständigt nära Markus
Nilsson, som är Menhammars viltmästare
och ansvarar för gårdens skogsbruk. I dagsläget omfattar skogsbruket cirka 870 hektar
produktiv skogsmark.
”Målet med skogsbruket på Menhammar
är att långsiktigt bibehålla och utveckla
skogens värden, att maximera det ekonomiska uttaget är inte alltid det primära.
På delar av skogsmarken är det andra värden, som mångfald, vilt och landskapsvård,
som är prioriterat”, säger Markus, som har
jobbat med naturförvaltning på Menhammar sedan 2006.
Förutom skogsbruket ansvarar han
även för landskapsvård, vilt, fiske och
vissa markupplåtelser.

”Vilt- och landskapsvård handlar om att
ge fåglar, vilt, insekter och växter bra förutsättningar så att den biologiska mångfalden
ökar i kulturlandskapet. Detta arbete flätas
hela tiden samman med arbetet i skogen.”
Målet är att skapa mångfald i skogen.
Även i ren produktionsskog ges extra utrymme för bärande träd och buskar som
ek, rönn, vildaplar, slån och nyponrosor.
ETT NÄRA SAMARBETE mellan jordbruk och

naturförvaltning är en förutsättning för
att lyckas skapa ökad mångfald och ett
miljömässigt hållbart arbete. Viltmästaren
Markus anlägger bland annat korridorer
för viltet i ett rutnät kring och i åker- och
betesmarken. Han skapar också skogsbryn
och remsor, som löper som kanaler mellan
skog och odlad mark, för att öka artrikedomen genom att främja miljöer för både
växter, insekter och vilt.
”I remsorna ser vi till att det finns både
mat och skydd för fasaner, hare och rådjur
men även för humlor, bin och nyckelpigor.
I somras var det fullt av pollinerande insekter, som humlor och bin, vilket även gynnar
andra delar av gården som till exempel
äppelodlingen”, säger Markus.
”På Menhammar avsätter vi åkermark
för gemensamma åtgärder, vilket ger positiva

En viktig del av viltmästare Markus Nilssons arbetsuppgifter
är att ansvara för naturförvaltningen på Menhammar.

Driftchef Ulf Segerströms arbetsuppgifter varierar
mellan stort och smått. Här kollar Ulf kvalitén på
höstvetet på en av Menhammars åkrar.
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VILT- OCH LANDSKAPSVÅRD
HANDLAR OM ATT SKAPA
BRA FÖRUTSÄTTNINGAR
SÅ ATT DEN
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
KAN ÖKA

FOTO : MAR K U S NI L S S O N

Målet med skogsbruket
på Menhammar är att
långsiktigt bibehålla och
utveckla skogens värden.

effekter för jordbruket”, fyller Ulf i.
Deras starka engagemang och vilja att
göra skillnad har bidragit till att göra Menhammar till det framgångsrika stuteri det
är i dag. För det krävs mer än hästavel för
att bli ett av Sveriges ledande stuterier.
”Hästarna är verksamhetens kärna här på
Menhammar. Men helhetstänket är viktigt.
Jag är helt övertygad om att blomsterängar,
vackra solrosor, rådjur som betar och välmående ekar på markerna ger mervärden
som alla på Menhammar uppskattar, oavsett
om man arbetar här, ska köpa häst eller bara
passerar på vägen”, säger Markus Nilsson.
HÅLLBARHETSFOKUS ÄR EN självklarhet för en

verksamhet som bygger på djur och natur.
”Även om Menhammar har en stor markareal så nyttjar vi marken ganska intensivt
med stor djurhållning och då måste vi jobba
smart. Vi behöver förvalta våra jordar klokt
och då gäller det att göra så litet negativt
avtryck som möjligt. Detta är utmanande
för hela Menhammar, men känns mycket
stimulerande att jobba hårt med”, avslutar
Ulf Segerström.

NATURFÖRVALTNINGEN
• Skogsförvaltning: cirka 1 000 ha varav 870 ha produktiv skogsmark
– miljöcertifierad enligt FSC &PEFC
– skogen producerar den flis som förutom gödsel används i gårdens värmepanna
• Viltförvaltning: 1 900 ha landareal + vattenområden
– har Wildlife Estate Label
– de klövvilt som finns på markerna är älg, rådjur, vildsvin och enstaka dovvilt
• Vilt- och landskapsvård: att ge fåglar, vilt och insekter bra förutsättningar
för reproduktion och därmed ökad
biologisk mångfald i kulturlandskapet
• Markupplåtelse: fiskevatten, vandringsleder, ridstigar, bisamhällen mm.

Jorden förbereds inför de remsor som anläggs för att öka
artrikedomen genom att främja miljöer för växter, insekter och vilt.

JORDBRUKET
• Totalt 580 ha åker och betesmark fördelat på:
– 320 ha betesvall (varav 50 ha naturbeten)
– 160 ha vall
– 100 ha spannmål
• sysselsätter elva medarbetare inom driftsgrenarna
Lantbruk, Park och trädgård samt Bygg och fastigheter
• servicefunktion till Menhammars övriga verksamheter
• 50 nötkreatur varav cirka 25 dikor.
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HÄSTAMBULANSEN

TEXT KARIN CEDRONIUS FOTO GUSTAV GRÄLL

Hästambulansen, en självklar deltagare på alla Solvallas travtävlingar.

Hästambulansen
RÄDDNINGEN FÖR
HÄSTAR I NÖD

Oavsett vad det gäller – benfraktur, fölning eller travolycka
– och oavsett tid på dygnet och dag i kalendern, rycker
Stockholms Hästambulans ut för att hjälpa hästar i nöd.
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R

olf Nilsson har mött det
mesta under de drygt 40
år han jobbat för Stiftelsen
Stockholms Hästambulans,
och han vet aldrig vad som
väntar när telefonen ringer
– vilket också är en del av tjusningen med
jobbet. En utryckning kan gälla en häst med
kolik, ett segdraget förkylningsvirus eller
en benfraktur. Ibland är det en svag fölunge
eller en skadad travhäst som behöver hjälp.
Kvällar, såväl som helger och röda dagar
rycker hästambulansen ut vid larm och vid
varje travlopp på Solvalla finns den på plats
som en trygghet för tävlingshästarna.
DET VAR MARGARETA Wallenius-Kleberg som

redan 1978 tog initiativet till att starta Stiftelsen Stockholms Hästambulans, eftersom

Rolf Nilsson
har kört hästambulansen
sedan starten
1978.
På Stockholms
Hästambulans
Facebooksida
kan man följa
hur det går
för några av
hästarna som
fått hjälp.

ambulanser, utan specialdesignade fordon
som även rymmer stora hingstar och är
utrustade att hantera akutvård i alla lägen.
Här finns en bår för hästar som inte kan
stå upp själva, en 40 meter lång vinsch och
annan akututrustning som stödskenor för
skadade ben. Väggarna är flyttbara och i
taket sitter krokar för att kunna ge hästar
med frakturer stöd via en hängmatta.
Dessutom har chauffören en kamera vid
förarplatsen för att hela tiden ha full koll
på hur den sjuka hästen mår under färden.
”Till skillnad från en vanlig ambulans
kan vi inte använda bilens blåljus, eftersom
vi inte räknas som ett utryckningsfordon och därför inte har Länsstyrelsens tilllåtelse”, säger Rolf.
VARJE ÅR ÅKER ett 50-tal hästar

hon saknade ett tillräckligt bra och värdigt
omhändertagande av de
hästar som skadade sig
vid trav- och galopptävlingar
på Solvalla och Täby Galopp.
”Margareta har en enorm kärlek till
hästarna och är en äkta eldsjäl när det
kommer till hästar och hur de ska tas om
hand. Hon är fortfarande väldigt engagerad
i vår verksamhet”, säger Rolf Nilsson, som
även är driftansvarig vid Stiftelsen Stockholms Hästambulans.
”Vårt motto är att alla hästar ska kunna
åka med oss, priset får inte påverka. Därför
drivs stiftelsen helt utan vinstintresse till
självkostnadspris och vi är helt beroende av
våra sponsorer.”
Men det handlar inte om några ”vanliga”

med ambulansen, som har ett
upptagningsområde på cirka
10–15 mils radie runt huvudstaden. Oftast körs hästarna
till veterinärhögskolan i Ultuna
utanför Uppsala för att få vård.
Ambulansen är tillgänglig för vem
som helst som har behov av den.
”För det mesta är det veterinärer som ordinerar att en häst ska åka med oss, men även
ägarna ringer själva ibland”, berättar Rolf.
NUMERA GÄLLER LARMEN oftast privatägda
hästar, även om det fortfarande händer att
skadade travhästar behöver akut transport.
Ambulansen står nämligen alltid beredd vid
Solvalla under travtävlingarna, liksom
vid hästshowerna på Friends Arena.
Förutom Rolf är det ytterligare en chaufför
som varvar jouren och kör stiftelsens två
ambulanser. Att ständigt vara standby,

DET ÄR ALLTID LIKA SKÖNT
NÄR MAN FÅR HÖRA
EFTERÅT ATT EN HÄST HAR
KLARAT SIG OCH MÅR BRA
dag som natt, oavsett om det är julafton,
midsommar eller födelsedag – hur hittar
man drivkraften?
”Det är kärleken till djuren som får mig
att hålla på. Jag vill hjälpa hästarna och
deras ägare. Det är alltid lika skönt när
man får höra efteråt att en häst har klarat
sig och mår bra”, säger Rolf Nilsson.

STOCKHOLMS
HÄSTAMBULANS
• har funnits sedan 1978
• antal utryckningar 2018: Cirka 50 stycken
• vanligaste åkomman: Kolik och frakturer
• upptagningsområde: Storstockholm med en
radie på 10–15 mil
• tävlingsbevakning: Alla Solvallas travtävlingar,
Fälttävlan, showerna på Friends arena
• på gång: Ytterligare två ambulanser ska sättas
i drift för att täcka ett större område.
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TILLBAKABLICK

TEXT PIA ADOLFSSON JANSSON FOTO KNUT ANDERSEN / CLAES KÄRRSTRAND

Det klassiska fotot från första kurvan
under det legendariska loppet på Bjerke
1942. Den norske fotografen Knut
Andersens foto valdes till “månadens
sportfoto” av Life Magazine..

HISTORIEN BAKOM

MENHAMMAR

& BIG NOON
I mer än 70 år har det fötts och fostrats
många framgångsrika travhästar på Menhammar.
Och framgångarna bara fortsätter!

22 OUR WAY MENHAMMAR

O

lof Wallenius köpte 1947
Menhammar Gård, en
fastighet vid Mälarens
strand med anor så långt
tillbaka som 1200-talet.
I över 800 år har marken
brukats och idag bedrivs jordbruk, skogsbruk, träning, tävling och avel. Gården
är, förutom ett stuteri, också hem åt både
människor och mängder av hästar.

REDAN INNAN MENHAMMAR köptes ägde Olof
Wallenius flertalet hästar som från 1933
tävlade för Stall Segerhuva. Menhammars
stolthet Big Noon, med smeknamnet
Kejsaren, köptes som två-åring 1938 och
blev 40-talets mest omtalade och älskade
travhäst. Han tävlade i Stall Segerhuvas
klassiska grön/bruna färger både i och
utanför Sverige och hans karakteristiska
siluett finns än i dag i så väl Menhammar
Stuteris logga som på olika ställen på

2009 blev Big Noon invald
i Hall of Fame på Hästmuseet i Årjäng.

Olof Wallenius, Big Noon och
Margareta Wallenius-Kleberg på
Menhammar under 1950-talet.

Big Noons siluett finns än i dag i Menhammar
Stuteris logga.

Solvalla. Tack vare Big Noon fick travsporten i Sverige en dittills otänkbar
uppmärksamhet. Som förste svenskfödde
häst tog han sig under drömgränsen 1.20
och innan han 1945 drog sig tillbaka från
tävlingsbanan hade han slagit svenskt
rekord i samtliga ålderskategorier.
FÖR MÅNGA ÄR Oslo Grand Prix 1942 det lopp

i Big Noons karriär som har gjort störst
avtryck. Mitt under andra världskrigets
tyska ockupation av Norge kom Big Noon
till Bjerke Travbane utanför Oslo. På grund
av ockupationen var alla nationalistiska
utmärkelser som flaggor otillåtna, men Big
Noon travade med kusken Gösta Nordin ut
på banan med en sulky dekorerad med blå
och gula band. Big Noon inledde loppet med
att galoppera och hamnade först långt efter
konkurrenterna, men kom ikapp och vann
under stort jubel från rekordpubliken på
24 000 personer, ett rekord som fortfarande

står sig 2019. Prispengarna på 10 000
kronor donerade Olof Wallenius till efterlevande åt norska sjömän, som hade seglat
i svensk tjänst under andra världskriget.
Sedan 2017 körs minnesloppet Big Noons
Jubileumspokal på Bjerke. Loppets första
upplaga vanns av norska valacken Deep
Sea Dream med kusken Tom Erik Solberg.
Förstapriset var på 150 000 NOK och
Margareta Wallenius-Kleberg har donerat
ett hederspris som kommer att gå till den
som först vinner loppet tre gånger.
ÅR 2009 BLEV Big Noon som tredje häst

invald i Hall of Fame på Hästmuseet i
Årjäng. Omnämnandet löd: ”Han var
travkejsaren som med enorm utstrålning,
omisskännlig aktion och flammande het
segervilja under sina härnadståg utanför
landets gränser tog ut riktningen mot
framtiden i Svensk travsport.”

FRÅN BIG NOON
ned till dagens stjärna Who’s Who
finns en tydlig avelslinje. Med drygt
70 års målmedvetet arbete och mer
än 3 000 födda föl är Who’s Who
det senaste, ultimata resultatet
av en konsekvent, passionerad och
helhjärtad satsning på Menhammar
Stuteri att föda upp och tävla
med travhästar.
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Att Menhammar stuteri utsetts till Sveriges vinstrikaste uppfödare
av travhästar hela tolv år i rad talar sitt tydliga språk. Stall Yttersta,
tävlingsstallet där Menhammars hästar tränas, har en betydelsefull
roll i framgångarna. Ytterstas tränare Pasi Aikio förklarar hur han
resonerar för att få hästarna att prestera på absoluta toppnivå.

FRÅN
TRÄNING, TILL

TÄVLING

”HÄR PÅ YTTERSTA har vi en tydlig unghästprofil,

vi satsar på oprövade hästar som vi tränar och
försöker få att utvecklas”, berättar Pasi Aikio.
”Vi börjar tidigt och studerar alla Menhammars uppfödningar både som föl och
när de är runt ett år, så vi följer dem under
en lång period.”
”Främst är det härstamningen och exteriören vi tittar på, bland annat så att benställningarna inte är sneda. Blicken är också viktig
– det stämmer verkligen att ögonen är själens
spegel. I hästens front vill vi se en lång
liggande bog. Baktill gäller att korset ska vara
vinklat rätt, för om inte motorn finns på
plats, spelar benen ingen roll.”
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YTTERSTA

PASI AIKIO
YRKE: tränare på Yttersta
ÅLDER: född 1971
FAMILJ: sambo

och två söner

EFTER MÅNGA ÅR i branschen har Pasi en
klar idé om hur en bra häst bör se ut och
bete sig. Det handlar om hur hästen rör sig
och hur lätt de travar, men också vilken
känsla han får för hästen. Hur beter den sig
i stallet och när den tränas? Pasi säger att
han vill att hästarna ska vara lugna och inte
bränna energi i onödan.
”Varje höst får vi en kull på runt 20 unghästar till träning, de är då drygt 1,5 år gamla.
Vi börjar med att tömköra dem i minst en
månad för att sedan selas för vagnen. Efter
det börjar träningen med att bygga upp
hästarnas fysik och psyke.
Målet är att de ska starta i sitt första lopp
som 3-åring. Hur många starter varje häst
sedan gör under sin första säsong är väldigt
individuellt. Vår ambition är att ha med
hästar i alla de stora årgångsloppen och målet är att hästarna som tränas här ska vara
tillräckligt bra på Solvalla och för V75.”
DET ÄR SVÅRT att säga hur länge en häst bru-

kar tävla, för precis som med deras träning
är det väldigt individuellt. Svårighetsgraden i loppen ökar hela tiden, det vill säga
klasserna blir svårare och svårare ju mer
pengar en häst sprungit in.
När hästarna avslutar sin tävlingskarriär
och tas ur träning går de antingen till avel
eller också säljs de som hobbyhästar.
”Vi låter aldrig en häst träna och tävla
när den inte tycker det är roligt längre”,
avslutar Pasi Aikio.
>
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ÅR I YRKET: 30

WHO’S WHO
”Who’s Who har varit något av en överraskning,
men han är också precis den sortens häst vi är
ute efter på Yttersta,” säger Pasi. ”Som unghäst
gjorde han det som begärdes på träning, men
inte mer än så. Han hade ett bra steg, men
överglänste inte de andra och det var först när
han började köra snabbjobb och kvallopp som
det märktes vilken bra häst han är.”
Under 2018 vann Who’s Who Svenskt Travderby
och satte samtidigt nytt världsrekord för fyraåringar,
1.12,0a/2 640 meter.

JUBILEUMSPOKALEN
För succéhästen Who’s Who är 2019 års stora
mål Jubileumspokalen på Solvalla och träningen
är inställd på och anpassat för just det loppet.
”Who’s Who ligger i tyngre träning med
tryckvagn i låga farter för uppbyggnad, men
kommer snart få gå över till snabbare jobb för
att bli redo inför Jubileumspokalen på Menhammardagen i augusti. Han får extra tid på sig,
eftersom vi vill bygga upp formtoppen sakta så
att peaken hamnar rätt. Som en del i förberedelserna kommer Who’s Who att starta 2–3 gånger
före Jubileumspokalen”, säger Pasi.
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YTTERSTA

EN HÄST KAN TRÄNAS TILL ATT BLI BRA,
MEN ALL TRÄNING I VÄRLDEN KAN
INTE FÅ DEM ATT BLI SUPERBRA.
DET RÄTTA GRUNDMATERIALET MÅSTE
FINNAS DÄR FRÅN START
TRÄNING
På Yttersta finns flera olika träningsmöjligheter. Förutom en skogsslinga
med backar att träna i finns också en
rakbana och en rundbana som har
samma mått som Solvallas bana.
Vintertid tränas hästarna ungefär fyra
gånger i veckan, och då drygt en timme
åt gången. Det handlar då om tyngre,
muskelbyggande träning, kanske med
tryckvagn för extra motstånd. Tanken
är att bygga upp hästarna sakta och på
Yttersta strävar man efter att de ska ha
en så flack formkurva som möjligt.

Träningen för en unghäst börjar vid drygt 1,5 års ålder. Som
första steg i träningen tömkörs hästen i minst en månad.

YTTERSTA
• tränings- och tävlingsdelen
av Menhammar stuteri
Beverage håller på att vänja sig med
seldon till en sulky.

• drygt 10 anställda
• 56 boxplatser för tävlingshästar
• lösdrift för 2x20 hästar.

TÄVLING
Det allra första loppet är viktigt
på många sätt. Det visar hur hästen
uppför sig i tävlingssammanhang.
“Jag vill gärna ge hästarna snälla
upplägg i början för att bygga upp
deras självförtroende”, säger Pasi.

2017 invigdes Ytterstas rundbana som
har samma mått som Solvallas bana.

TEMP0
Någon månad innan det är dags för
tävling går träningen över till tempoträning, vilket innebär snabbare
körning ungefär två gånger i veckan.
Ett tempopass kan bestå av uppvärmning, följt av intervaller på rakbanan,
för att sedan avslutas med nedjoggning. Hästarna förses med pulsmätare
under körning och efter träning för att
se hur de presterar och hur snabbt de
återhämtar sig.
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SKÖTARE

För att Menhammars unghästar ska vänjas vid autostart
spänns en startbilsvinge fast på en hästbuss.

Det är ett mycket rutinerat gäng som
arbetar på Yttersta, runt tio personer
som alla varit där i många år. De har
skaffat sig en otrolig rutin och arbetat
upp en fingertoppskänsla som är svår
att lära ut. Vid träning så körs hästarna
oftast av sin skötare som känner sina
hästar väl både i stallet och på banan.

1:08,4

Den hittills snabbast segertiden
i Elitloppet är 1.08,4 som Bold
Eagle vann finalen med 2017.

elitloppet
BRA ATT VETA OM

1953

Varje år, den sista söndagen i maj, avgörs Elitloppet. Sveriges, och ett av världens,
största och mest prestigefyllda travlopp.

ELITLOPPSHELGEN 2019 pågår mellan 24-26 maj och

Under Elitloppshelgen körs
flera lopp av högsta klass:
•- ASVT Trottex Auktionslopp
• Harper Hanovers Lopp
• Sweden Cup
• Elitkampen
• Fyraåringseliten
• Treåringseliten
• Lärlingseliten
• Montéeliten

är den travhelg som lockar flest besökare till en
travbana under hela året. Runt 60 000 besökare
brukar komma till Solvalla under Elitloppshelgen
för att se världens bästa häst över sprinterdistansen 1 609 meter koras till vinnare.
Varje år blir 12 hästar som utmärkt sig under
året inbjudna att delta i Elitloppet, och ytterligare
fyra deltagare, vinnarna i loppen Olympiatravet,
Finlandialoppet, Algot Scotts Minne och H.K.H.
Prins Daniels Lopp direktkvalificeras. Hästar,
kuskar och tränare kommer från hela Europa, och
även från andra sidan Atlanten. De åtta finalplatserna gör hästarna upp om i två uttagningslopp som
körs några timmar innan finalen. De fyra bästa i varje
heat, totalt 8 ekipage, gör till sist upp om tre miljoner
kronor i finalen.
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Första svenska häst,
stoet Frances Bulwark,
vann Elitloppet 1953.

3 000 000

I Elitloppet får alla åtta deltagare pris. Vinnaren får
3 miljoner och åttonde pris är på 40 000 kronor.

1952

Första Elitloppet kördes 1952
under namnet Jubileumsloppet för att fira Solvallas
25-årsdag. Vann gjorde
västtyska hästen Permit.

Antal segrande hästar per land:
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28

Stig H. Johansson har deltagit
flest gånger, totalt 28 st. Han
har varit i final 24 gånger och
är den vinstrikaste kusken
med 6 segrar.
From Above vann
Elitloppet 2003 med
Örjan Kihlström som kusk.

8

Sverige Frankrike

Italien

5
Tyskland

4
USA

1

1
Norge

Kanada
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Hästarna tävlar för sin ägares hemland,
oavsett var de är födda eller tränas.

1995

Publikrekordet sattes 1995
när 36 640 åskådare såg
Copiad och Erik Berglöf ta
sin andra raka seger.

Källa: Elitloppet.se
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