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Ask Stuteri

Travsporten har en lång historia i Sve-
rige som går tillbaka ända till 1800-
talet. Sverige var ett av de länder som 
blev bland de första att arrangera or-
ganiserat trav tillsammans med länder 
som USA, Ryssland och Frankrike. År  
1907 invigs Sveriges första travbana 
- Jägersro i Malmö. Arenan grundades 
av byggmästaren Christian Lauritz 
Muller. Den 4 maj 1923 var en viktigt 
milstolpe inom svensk travsport. Då 
hävdes nämligen totalisatorförbudet 
som hade trätt i kraft år 1898. Det in-
nebar att man fick spela och tippa på 
vilken häst som skulle vinna i ett lopp. 
I dagsläget har 32 travbanor detta 
tillstånd om spel för pengar i Sverige.

En viktig faktor i den snabba utveck-
lingen var importen av utländska tra-
vare. De som importerade hästarna 
var ofta entreprenörer verksamma 
inom jordbruksnäringen.

Ett av landets största stuterier
Kärleken till hästar går i släkter - genom 

arv och miljö. Det är väl osäkert om 
hästuppfödning bedrevs på Backa-
gården i Ask år 1693 - men så länge 
har gården gått i arv inom ägaren 
Henry Bengtssons familj. Kanske är 
det till och med längre tillbaka än 
1693, då Ask nr 14, Backagården i 
Ask socken ägdes av åbon Anders 
Persson.

Det var redan 1947 som Henry 
Bengtsson, född på Backagården i 
Ask började med uppfödning. Han 
arrenderade då Tågra och Lotten-
torps gårdar på Sövdeborgs gods i 
Sjöbo. Men då var det inte travhästar 
det gällde utan ardennerhästar. Vid 
den tiden fanns ett stort behov av ar-
betshästar. Men i och med traktorns 
frammarsch försvann marknaden 
alltmer och det blev helt enkelt inte 
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lönande att föda upp ardenner 
längre.

Henry Bengtson gick i stället över 
till halvblod. Delicado blev den 
mest framgångsrika med bl.a. tre 
svenska mästerskap och delta-
gande i olympiaden i Tokyo. I 
mitten av 50-talet köpte Henry 
Bengtsson sin första travhäst, 
stoet Egle. År 1974 flyttade Henry 
Bengtsson hem till Backagården, 

som han då övertog från fadern Nils - som vid 
90 års ålder fortfarande var en aktiv man. Här 
blev Henry Bengtsson en av Nordens största 
uppfödare av travhästar.

Asks stuteri sköttes mycket modernt och ra-
tionellt. Stallarna var ständigt TV-övervakade 
och när stona skulle föla satte Henry Bengts-
son på dem en radiosändare. Alla ston börjar 
svettas när de skall föla. Då avger radiosän-
daren en signal som hördes inne i huset. En 
hästfödsel är mycket mer komplicerad än t ex 
en kofödsel. Den går mycket fort och det är 
därför viktigt att fölet ligger rätt.

Ego Hanover
Det stora lyftet för Ask Stuteri kom emellertid 
1961, då Ego Hanover via förmedling av Trygg- 
ve Sundin kom i Henry Bengtsson ägo. Det 
var en av de berömda Dancer-bröderna i USA 
- Harold - som sålde henne. Fader Bill Gallon 
och moder Enola Hanover. Ego Hanover har 

satt sitt signum på Ask Stuteri 
som på stora delar av svensk 
travsport, som fader till Ego 
Boy. Det var ju hans son Ego 
Boy som satte igång den verk-
liga lavinen i svenskt trav. Ego 
Boys seger i Elitloppet skapade 
en hausse som aldrig förr.

Trots sin ålder skedde all be-
fruktning naturligt för Ego 
Hanover. Ingen insemena-
tion med andra ord. Han blev 
stolt pappa med drygt 800 föl 
på meritlistan. Ego Hanover 
dog 1984, 31 år gammal. Han 
betäckte till och med ston da-

Ego Hanover
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gen innan han dog. Ego Hanover vilar idag i en 
minneslund på Backagården där man även kan 
se en staty av den store Avelskejsaren.

Ego Boy
Ego Boy föddes 1967 i Orsa och 
dog 1974. Härstamning Ego 
Hanover - Ankedorle. Hingsten 
vann ett antal stora lopp under 
sin korta karriär 1970-1974 
och utsågs till Årets Häst både 
1971 och 1973. Vann Elitloppet 
1973 och segrade i 50 av 67 
lopp. Han ligger begravd i vin-
narcirkeln på Rättviks travbana, 
där man varje år hyllar honom 
med loppet Ego Boys Minne.

Historisk hästepok går i graven
Tisdagen den 22 mars 1988 kunde man läsa 
ovanstående rubrik i lokaltidningen. “En av 
de största och samtidigt mest historiska häst-
epoker i Sverige har nu gjort sitt” Efter både 
många och framgångsrika år gjorde nämligen 
rikskände hästuppfödaren Henry Bengtsson i 
Ask sin sista arbetsdag. Då sålde han ut nästan 
alla sina ögonstenar. Sammanlagt gick hela 57 
hästar under klubban vid den stora travhäst-
auktion som anordnades.

Att Henry har ett gott ryke ute bland hästfolket 
fick han dessutom ett stort bevis på. Uppskatt-
ningsvis hade 700-800 personer sökt sig till 
gården där så många framgångsrika travare 
fått se dagens ljus.

Ett stort tack till Nils-Olof Bengtsson för utlå-
ning av familjens arkiv.

Lennart Lundberg


