Hingstlinjen Jack I
Hos bröderna Oskar och Claes Carlsson, Töllebäck, Horred bedrevs ardenneravel i stor
omfattning. Bland annat såldes en hel del hästar till Gunnar Halner, Bro norr om Visby. Vid
ett av dessa tillfällen, närmare bestämt 1937, såldes ett antal ardennerhästar från Töllebäck till
Halner på Gotland. Brodern Oskar följde med vid leveransen till Gotland. På båtresan över
fick hästarna lastas om till en sorts lådor för att därefter lastas på båten med hjälp av en kran.
Väl framme på Gotland, köpte Oskar ett russföl av Halner. Detta föl var tidigare köpt av
Halner från russtoet Dollas ägare och fölet hette Bella e. Bellman 76, u. Dolla 207. Bella fd.
1937, var helsyster med Molly 262, halvbror till Dolle 78 och halvsyster till Bo-Dolla 379
(mor till Dröm). Oskars tanke med detta russ var att hon skulle gå jämte ardennerstona i
Töllebäck för att dessa skulle se stora och mäktiga ut. På så vis skulle det vara lättare att få
sålt ardennerna samtidigt som priset skulle bli bättre.
Bella åkte 1941 till Banks i Rydal för att betäckas med hingsten Jack II. Året därpå, 1942,
föddes Teddy SPR 166. Samma år åker Olle Nilsson Holmagärde, Varberg till Töllebäck för
att köpa häst. Han köper då Bella med hingstfölet Teddy vid sidan. Då Teddy blev vuxen
visades han på premiering och fick tillstånd att betäcka. Teddy blev bland annat far till
hingsten Pontus SPR 394 fd.1956 (hade tillstånd 1959), u. Monica 470. Teddy finns även
med som mmf. till Debatt 336.
Pontus i sin tur var född hos tidigare nämnde Olle Nilsson, Holmagärde. Ägare var S.E.
Svedinger, Hässlåholm, Långås. Pontus (tillstånd 1959) var även helbror till stoet Cleo 671 fd.
1950. Denna Cleo verkade som stamsto i Skånes Djurpark. Cleo är bland annat mormor till
både Pågen 208 och Primus 306.
Gunnar Halner, Gotland är även uppfödare till Dandy S 265, som vidare är far till Debatt 336.
Jack II fd 1937 var en hingst som verkade i avel hos Banks i Rydal, Kinna på 1940-talet och
tidigt 50-tal. Han var helbror till Svea SPR 247, som var ett sto som verkade på Slottskogen i
Göteborg (mormor till Lotus 226). Denna mödernestam finns även i Naijk 486. Jack II var
efter Jack I och u: Vega fd 1931. Vega var vidare efter Algo 71 och samt russto. I stamboken
står Vegas mamma som russto, då det rådde osäkerhet kring vem som var mamma. Däremot
råder det ingen tvivel om att mamman till Vega var ett Lojstasto. Därmed fanns det bara en
hingst som kunde vara pappa, det vill säga Algo 71, som gick på Heden det året.
Även Jack II:s pappa verkade hos Banks i Rydal. Jack I fd. 1933 var efter Bosack 75 u: Lola
212. Jack I köptes på Gotland 1933 då Einar Bank var där på semester. Einar körde taxi i
Rydal och bak i taxin fanns det en sorts pakethållare. Då det var dags att åka hem med det
nyköpta fölet (Jack I), spikade Einar ihop en låda på pakethållaren, i vilken han transporterade
hem russfölet. Jack I verkade som hingst hos Banks i ett antal år. Under kriget var det ont om
körhästar, så Jack I såldes som körhäst till Göteborg, för ett på den tiden bra pris. Dessutom
hade Einar en unghingst som hette Jack II och
som kunde användas i aveln istället. På
somrarna gick Jack II bland stona, och på
vintrarna hyrdes han ut som körhäst till Ivar
Pettersson i Kinna. Hösten 1953 köpte Ivar
Pettersson ut hingsten från Einar Bank. Det är
Ivar Pettersson som ses bredvid Jack II på
bilden nedan.

Jack II med sin ägare Ivar Petterson, Kinna

