
Found vinder Prix de l’lArc de Triomphe 2016 før
Highland Reel og Order Of Saint George. De var alle
ejet af Cooplmore-teamet, alle trænet af Aidan O’
Brien og alle efter Gallileo

DET BLIVER I FAMILIEN.
Afstamning er alfa og omega for succes i galopsporten. Northern Dancer, Sadler´s Wells, Galileo og Frankel er blandt de
mest betydende avlshingste i nyere tid, og de kommer fra samme faderlinje. Fredag den 17. september afholdes Scandi-
navian Open Yearling Sale på York Stutteri. Åringskataloget og de fremstillede hestes stamtavler studeres allerede flit-
tigt. Bl.a. har Galileo-sønnen, Juniper Tree, 11 afkom til salg . Tekst: Klaus Bustrup. - Lay-out: Per Aagaard Bustrup
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UBESEJREDE LEGENDER.
Tre ubesejrede heste står især stærkt i min be-
vidsthed i nyere europæisk galophistorie. 
Nearco, Ribot og Frankel. Nearco og Ribot var
begge opdrættet og ejet af Federico Tesio, den
største enkeltperson i italiensk galophistorie.
Ribot var ubesejret i 16 løb. Nearco og Frankel i
14. Der en direkte linje fra Nearco til Frankel.

Nearco er far til Neartic, Canadian Horse of the
Year i 1954. I avlen blev Neartic far til det 20. år-
hundredes måske bedste avlshingst, Northern Dan-
cer. Blandt Northern Dancers afkom var Sadler´s
Wells, der var den førende avlshingst i England og
Irland 13 år i træk. Sadler´s Wells er far til netop af-
døde Galileo. Det 21. århundredes førende avls-
hingst med 92 individuelle Gruppe-1-vindere.
Galileo har været Europas førende avlshingst hver
år siden 2010, men i år har han indtil videre måttet
overlade førstepladsen til sønnen Frankel, der bl.a.
er far til årets engelske derbyvinder Adayar og årets
irske derbyvinder Hurricane Lane.

NEARCO OG MUSSOLINI.
Der er ikke meget positivt at sige om Mussolini.
Men det var frygten for den uro og det kaos, han
skabte i Italien og udsigten til en ny verdenskrig,
der i 1938 fik Federico Tesio til at sælge Nearco til
England til datidens højeste pris for en avlshingst –
60.000 pund. Og i Newmarket blev der bygget et
beskyttelsesrum til Nearco, hvis man skulle blive
udsat for luftangreb. Så Mussolini bidrog på den
måde - uvidende - til international galophistorie.

RaceTimeMAGAZINE7/2021

Indsat 
billede:
Federico
Tesio.
En af galop-
historiens
største 
skikkelser

NEARCO



RaceTimeMAGAZINE7/2021

DER MÅTTE EN RAMPE TIL, NÅR NORTHERN DANCER SKULLE
BEDÆKKE.
Northern Dancers far Neartic var ud af den irske hoppe Lady Angela
(Hyperion). I 1964 blev Northern Dancer den første canadisk-opdræt-
tede vinder af Kentucky Derby. Han fulgte op med sejr i Preakness Sta-
kes, og han kunne være blevet American Triple Crown-vinder, hvis han
også havde vundet Belmont Stakes, men her måtte han nøjes med en
tredjeplads.
Northern Dancer blev opstaldet som avlshingst i Canada og syndikeret,
og i avlen blev han en gigantisk succes. Efterkommere fra Northern
Dancer har i den grad præget international galopsport. Han var den fø-
rende avlshingst i Nordamerika i 1971 og 1977, og den førende avls-
hingst i England og Irland fire gange.

Han var en lille hest, så der blev bygget en rampe til ham, så han
kunne bedække hopper, der var større end ham. Måske en arv tilbage

fra Earl Of Derbys Hyperion, der vandt Epsom Derby i 1933 og var
meget lille for en galophest.

ENESTE ENGELSKE TRIPLE CROWN VINDER I 86 ÅR.
Northern Dancer fik tidligt succes i avlen. Allerede i sin anden årgang
blev han far til Nijinsky, der i 1968 blev købt på en auktion i Canada for
84.000 dollars og kom i træning på Ballydoyle hos Vincent O´Brien. I
1970 blev han den første engelske Triple Crown-vinder i 35 år – hver
gang med Lester Piggott i sadlen - og ingen har gentaget den præsta-
tion siden.

Nijinsky var som sin far en succes i avlen som far til tre Epsom-derby-
vindere, og han er den eneste, der har været far til en vinder af Ken-
tucky Derby og Epsom Derby samme år. I 1986 vandt Ferdinand
Kentucky Derby og Shahrastani Epsom Derby.
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40 MILLIONER DOLLARS VAR IKKE NOK. 
Northern Dancer blev far til yderligere to vindere af
Epsom Derby. The Minstrel, der i 1977 også vandt
Irsk Derby, og Secreto, der vandt Epsom Derby i
1981. Northern Dancer startede med en bedækning-
spris på 10.000 dollars, men den steg hurtigt og
nåede i 1984 500.000 dollars. Derefter var bedækn-
ingsprisen efter aftale. I 1981 afslog ejerne af North-
ern Dancer et bud fra et europæisk syndikat på 40
millioner dollars. 

JOHN SANGSTER OG COOLMORE PÅ BANEN. 
Blandt Northern Dancers afkom var Sadler´s Wells, der
var opdrættet og ejet af den engelske forretningsmand
John Sangster, der var blandt de første medejere af
Coolmore Stud, i dag verdens førende stutteri. 

Tim Vigors, en berømt flypilot fra Battle of Britain, arvede
Coolmore, der oprindeligt var en mindre landbrugsejen-
dom. Han flyttede dertil i 1968 og begyndte at omdanne
det til stutteri. 

Han indgik partnerskab med sin ven den kendte galop-
træner Vincent O´Brien og Robert Sangster. Senere sol-
gte han sin andel til Vincent O´Brien og til sin svigersøn
John Magnier, der i dag er eneejer af Coolmore, et milli-
ardforetagende med et jordtilliggende på op mod 3000
hektar.

I løbet af 1970´erne var partnerne særdeles aktive på de
nordamerikanske fuldblodsauktioner, bl.a. Keeneland
Sales i Kentucky, og de købte især afkom efter Northern
Dancer. Det blev en overvældende succes og med-
virkede til det Coolmore Stud, vi kender i dag. 
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FAR TIL 73 GRUPPE-1-VINDERE.
Sadler´s Wells blev født i 1981.
Han havde en flot løbskarriere
med sejre i bl.a. Irsk 2000 Gui-
neas og Eclipse Stakes og anden-
pladser i Prix du jockey Club
(Fransk Derby) og King George VI
and Queen Elizabeth Stakes.

Men han vil især blive husket for
sin rolle i fuldblodsavlen. Han var
den ledende avlshingst i Irland og
England 13 gange i træk, og han
var ved sin død kun overgået af
Danehill med 84 Gruppe-1-vin-
dere. Med til denne historie hører,
at Danehill (Danzig) var barnebarn
af Northern Dancer, men også, at
Danehill som avlshingst var aktiv
på begge sider af jordkloden.

FARFAR TIL 10 VINDERE AF
EPSOM DERBY.
Sadler´s Wells blev i avlen bl.a. far
til Epsom Derbyvinderen High Cha-
parral og Carnegie, der vandt Prix
de l´Arc de Triomphe. Bedst kendte
afkom efter Sadler´s Wells er ud
over Galileo, Montjeu, der som Eu-
ropas førende 3-åring i 1999 vandt
Prix du Jockey Club (Fransk Derby),
Irsk Derby og Prix de l´Arc de
Triomphe.
Som 4-årig sejrede han bl.a. i King
George VI and Queen Elizabeth
Stakes.

Montjeu blev opstaldet som avls-
hingst på Coolmore Stud, og han
har haft en fantastisk succes, bl.a
som far til fire Epsom derbyvindere,
Motivator (2005), Authorized (2007),
Pour Moi (2011) og Camelot (2012).
De har igen båret stafetten videre.
De er alle særdeles succesrige avls-
hingste med afkom, der har vundet

Irsk og Engelsk Derby og Prix de
l´Arc de Triomphe de senere år.
Sadler´s Wells er farfar til 10 Epsom
Derbyvindere. Galileo (5), Montjeu
(4) og Pour Moi (1), - Wings Of Eag-
les, der vandt i 
2017.

TRONSKIFTE?
Sadler´s Wells´ søn, netop afdøde
Galileo, har været Europas førende
avlshingst de sidste 12 år. 

Han er en af tidernes mest succes-
fulde avlshingste - for mig second-
to-none -og han har været en
hjørnesten i Coolmore Stud i mange
år. I år er han udfordret af sønnen
Frankel, der p.t. topper listen over
Europas førende avlshingste, bl.a.
som far til den engelske derbyvinder
Adayar og den irske derbyvinder
Hurricane Lane. Men Galileo er
nummer to, og sæsonen er ikke slut.

Omvendt vil det næsten være sym-
bolsk, hvis Frankel nu overtager tro-
nen efter Galileo, som Galileo
overtog tronen som Verdens/ Euro-
pas førende avlshingst efter Sad-
ler´s Wells, og Sadler´s Wells tronen
efter Northern Dancer.
Som søn af Sadler´s Wells og ud af
Urban Sea (Miswaki) var forventnin-
gerne til Galileo allerede fra start
astronomisk høje, hvorfor John
Magniers kone, Susan, fandt navnet
Galileo til ham. Galileo var ejet af
Susan Magnier og Michael Tabor og
løb i Susan Magniers væddeløbsfar-
ver. Historien om Galileo er enestå-
ende, men det er historien om hans
mor, Urban Sea, også.
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VINDER AF PRIX DE L´ARC OG MOR
TIL EN VINDER AF PRIX DE L´ARC.

Urban Sea blev opdrættet på Mary-
stead farm i USA, og hun blev solgt
på åringsauktionen i Deauville i 1990
til David Tsui, en kendt forretnings-
mand fra Hongkong. 
Hun blev trænet af Jean Lebordes i
Frankrig, og der udviklede sig et tæt
venskab mellem familierne Tsui og
Lebordes. 

Urban Sea løb 28 gange, og hun vandt
otte gange, og hun var vidt omkring.
Ud over i Europa løb hun i Nordame-
rika, Hongkong og Japan. Kronen på
værket kom, da Urban Sea i 1993
vandt Prix de l´Arc de Triomphe med
Eric Saint-Martin i sadlen, søn af le-
gendariske Yves Saint-Martin.

Efter endt væddeløbskarriere ville
David Tsui sælge Urban Sea. Det var
hans kone Ling Tsui og sønnen Chri-
stophers kærlighed til Urban Sea, der
gjorde, at de beholdt hende som avls-
hoppe gennem etableringen af et sel-
skab Sunderland Holding, hvor
Coolmore Stud også deltog. 16 år se-
nere kunne familien Tsui modtage søn-
nen Sea the Stars som vinder af Prix
de l´Arc. 

Urban Sea er den kun anden Prix de
l´Arc-vinder, der selv er blevet mor til
en vinder af Prix de l´Arc. Den første
var Detroit, der vandt i 1980. Hun blev
siden mor til Carnegie (Sadler´s Wells),
der vandt i 1994.

I 2018 var Sea of Class og Cloth of
Stars, datter og søn af Sea The Stars,
anden og tredje i Prix de l´Arc bag
Enable. Sea of Class var ejet af Sun-
derland Holding/ familien Tsui og kunne
have sikret dem deres tredje Arc-vin-
der.

HENDES NAVN OPTRÆDER OFTE I
STAMTAVLERNE HOS VERDENS
BEDSTE GALOP-HESTE.
I avlen er Urban Sea især kendt som
mor til Galileo og Sea The Stars. Deres
succes ikke kun som væddeløbsheste,
men i lige så høj grad som avlshingste,
har sikret Urban Sea en plads i stam-
tavlerne hos mange af vor tids topvæd-
deløbere. Men Urban Sea var samtidig
mor til en række øvrige topheste. Hun
leverede ingen dårlige afkom. I 2002
blev hendes datter My Typhoon
(Giant´s Causeway) solgt for 2.955.000
dollars på Tattersalls, og hun blev
Grade-1-vinder i USA.

Sea The Stars (Cape Cross) vandt ud
over Prix de l´ Arc også Epsom Derby,
hvilket gør Urban Sea til en af de
meget få hopper, der har leveret to vin-
dere af Epsom Derby. Sea The Stars
har gjort sig særdeles bemærket som
avlshingst, og han er år efter år blandt
de absolut førende avlshingste i Eu-
ropa, hvilket berettiger hans bedæk-
ningspris på 150.000 euro. Blandt hans
afkom er den tredobbelte vinder af
Ascot Gold Cup, Stradivarius, og vin-
deren af Epsom Derby og Irsk Derby i
2016, Harzand, der i Danmark er kendt
som far til derbytoeren i år, Go On
Carlras.
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Prix de l’Arc de Triomphe i 1993
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GALILEO OG ADAYAR VINDERE AF EPSOM DERBY
OG KING GEORGE VI AND QUEEN ELIZABETH STA-
KES MED 20 ÅRS INTERVAL.
Galileo blev født i 1998, og han blev sat i træning hos
nystartede Aidan O´Brien på Ballydoyle. I alle sine løb
undtagen et blev han redet af Michael Kinane. Som
væddeløbshest indfriede han til fulde de store forvent-
ninger, der var til ham.

Galileo vandt i seks af sine otte starter. I sin eneste start
som 2-årig vandt han med 14 længder, og som 3-årig
sejrede Galileo i såvel Epsom Derby, hvor han gav
Aidan O´Brien sin første derbysejr, som i Irsk Derby
samt i King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Der
skulle gå 20 år, inden det igen lykkedes en 3-årig
Epsom-derbyvinder at vinde King George VI and Queen
Elizabeth Stakes. Det skete i år, da Galileos sønnesøn

Adayar (Frankel) vandt.
Galileo er kendt for sine dyster med Godolphins Fanta-
stic Light, der havde Nijinsky som morfar. Inden de
mødtes i King George VI and Queen Elizabeth Stakes
havde Fantastic Light Gruppe-1-sejre i fire forskellige
lande i bagagen. Galileo vandt med to længder før Fan-
tastic Light, men rollerne blev byttet om, da de mødtes
igen i Irish Champion Stakes. 

Efter et historisk meget spændende og seværdigt løb,
hvor de to kombattanter løb side om side i opløbet,
vandt Fantastic Light efter målfoto. Det var Galileos før-
ste nederlag. Galileo afsluttede sin løbskarriere som
uplaceret i Breeders´ Cup Classic på dirt. Aidan O´Brien
medgav senere, at Galileo efter en lang sæson aldrig
skulle være meldt til start. Umiddelbart efter løbet blev
det annonceret, at Galileo ville gå i avlen.

Galileos karriere som væddeløber var imponerende,
men den overgås af hans karriere som avlshingst. Han
er indtil videre det 21. århundredes ledende avlshingst,
og han har haft større betydning i avlen end nogen
anden siden sin bedstefar Northern Dancer. Spørgsmå-
let er, om nogen kommer til at gøre det bedre.

Galileo blev hurtigt en succes i avlen og allerede i 2006
fik han sin første klassiske vinder, da Nightime vandt
Irsk 1000 Guineas. Hun er den først af syv hopper efter
Galileo, der har vundet løbet. Galileo er far til vinderen
af Irsk 1000 Guineas de sidste tre år. I år vandt Em-
press Josephine. Blot et eksempel på Galileos domi-
nans de senere år i mange traditionsrige klassiske løb.
Afkom efter Galileo vandt også Irsk Derby fem gange og
Irsk 2000 Guineas tre gange.
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FAR TIL FEM VINDERE AF EPSOM DERBY.
I 2008 blev Galileo for første gang den ledende avlshingst i Europa og
samme år fik han sin første Epsom Derbyvinder med New Approach. Det er
blevet til i alt fem Epsom Derbyvindere for Galileo. I 2013 vandt Ruler Of The
World, i 2014 Australia, i 2019 Anthony Van Dyck og i 2020 Serpentine. I år
var Galileo-sønnen Bolshoi Ballet favorit, men han svigtede. Til gengæld 
vandt han kort efter Galileos død Belmont Derby Invitational og skaffede 
Galileo sin 92. Gruppe-1-vinder

Det blev hverken til en engelsk, irsk eller fransk derbyvinder for Galileo i år.
Men gennem sønnen Frankel er Galileo farfar til såvel den engelske derby-
vinder Adayar som den irske derbyvinder Hurri cane Lane. Og den franske
derbyvinder St. Mark´s Basilica (Siyouni) er ud af  abaret efter Galileo. Det er
et billede, som vi uden tvivl vil se i årtier frem. Galileo som farfar eller morfar
til storløbsvindere. 20 af Galileos afkom har allerede avlet Gruppe-1-vindere.

HIGHLAND REEL OG FOUND.
Listen over storløbsvindere efter Galileo er næsten uendelig. Highland Reel
løb i syv forskellige lande, og han vandt syv Gruppe-1-løb. Han vandt Hong
Kong Vase i 2015 og igen i 2017. I 2016 vandt Highland Reel King George VI
and Queen Elizabeth Stakes. Det blev senere til en andenplads i Prix de
l´Arc de Triomphe, hvor han blev slået af Found. Dobbeltsejr til Coolmoretea-
met og til Galileo, der også er far til Found. Tre år senere vandt et Galileo-
afkom igen Prix de l´Arc, da Waldgeist slog Enable og forhindrede dennes
tredje triumf i træk.

Highland Reel, der nu er opstaldet på Coolmore som avlshingst, afsluttede
2016 i Breeders´ Cup Turf på Santa Anita Park hvor han igen mødte Found,
der havde vundet løbet året før. Highland Reel fik revanche og vandt. Found
sluttede tredje og er som Highland Reel gået i avlen. Highland 6 Reel er Gali-
leos mest vindende afkom med mere end 60 millioner kroner i indtjening. Det
gjorde ham til den mest vindende europæisk trænede hest i historien, men
den titel er i år overtaget af Mishriff, der har næsten 90 millioner kroner på
præmiekontoen, især efter sejren i Saudi Cup. En af de mest omtalte afkom
efter Galileo de senere år er Love, der i fjor vandt såvel Engelsk 1000 Gui-
neas og Oaks. Hun er blandt favoritterne til Prix de l´Arc i år sammen med en
anden hoppe Snowfall og Epsom Derbyvinderen Adayar.

Galileo
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HVEM FØLGER EFTER GALILEO?
Galileos bedst kendte afkom er Frankel, der
var ubesejret i sine 14 starter. Han er den hø-
jest handicappede hest nogensinde. Frankel
vandt væddeløb på op til 2000 meter. Frankel
blev opstaldet som avlshingst på Juddmontes
Bansted Manor Stud nær Newmarket i 2013 til
en bedækningspris på 175.000 pund.
Ingen avlshingst på den nordlige halvkugle er
så hurtigt som Frankel blevet far til 40 Gruppe-
vindere. Og Frankel er p.t. far til 14 Gruppe-1-
vindere. Frankel har flere meget succesrige
afkom i såvel Japan som Australien. Cracks-
man hører til Frankels første årgang. Han vil
især blive husket for sine overlegne sejre i
Champion Stakes i 2017 og 2018 over 2000
meter på Ascot. Iflg. World´s Best Racehorse

Rankings var Cracksman som 4-årig Verdens
bedste hest. Han er siden 2019 opstaldet som
avlshingst hos Darley på Dalham Stud nær
Newmarket, bl.a. sammen med Duawi.

I år har Frankel fået sit helt store gennembrud
i avlen som far til såvel Epsom Derbyvinderen
Adayar som vinderen af Irsk Derby Hurricane
Lane. Og de har begge fulgt op med sejre.
Adayar i King George VI and Queen Elizabeth
Stakes, hvor han slog Mishriff og Love. Hurri-
cane Lane med en helt overlegen sejr i Grand
Prix de Paris. Galileo-sønnen Frankel kan vise
sig at være Galileos afløser som i hvert fald
Europas førende avlshingst. Han er indtil vi-
dere i år Europas førende avlshingst før Gali-
leo.

GALILEO HINGSTE PÅ COOLMORE.
Australia (Galileo) er nummer ni på listen over
Europas førende avlshingste i år. Australia
vandt såvel Epsom Derby som Irsk Derby.
Blandt de af Galileos sønner, der har succes i
avlen skal også nævnes vinderen af King Ge-
orge VI and Queen Elizabeth Stakes, Natha-
niel, der er far til den dobbelte Prix de l´Arc
vinder Enable. Gleneagles og Churchill, der
begge vandt såvel Engelsk som Irsk 2000 Gui-
neas i hhv. 2015 og 2017, har også lagt stærk
ud i avlen.

Australia, Churchill og Gleneagles samt
Highland Reel, der endnu ikke har startende
afkom, er alle opstaldet på Coolmore Stud.

sammen med en række af Verdens andre le-
dende avlshingste. Men der er ingen tvivl om,
at der mange år frem vil opstå et tomrum
efter Galileo, der blev aflivet 23 år gam-
mel på grund af en uhelbredelig skade på
venstre forben.

De sidste mange år var Galileos bedæk-
ningspris noget der skulle aftales. Blandt
galopkendere antages det, at bedæk-
ningsprisen lå mellem 250-600.000 euro
pr. bedækning. Galileo bedækkede om-
kring 150 hopper om året, så det gav en
pæn årlig indtægt til Coolmore Stud. Gali-
leo tjente til foderet - og lidt til,
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FIRE GALILEO-SØNNER HAR AFKOM PÅ SCANDINAVIAN 
OPEN YEARLING SALE 2021.
Den 17. december er der åringsauktion på York Stutteri og fire
Galileo-sønner har afkom på auktionen. Det drejer sig om Juni-
per Tree, der er far til 11, Kahyl, der er far til to. Begge er opstal-
det i Danmark. Samt Nova og Ulysses, der begge har hver et
afkom til salg.

Paul Fitzsimmons Racing fremstiller på auktionen en hingst efter Ulys-
ses ud af Tree of Life (Medicean). Galileo-sønnen Ulysses var blandt
Europas bedste ældre heste i 2017, hvor han vandt Eclipse Stakes og
Juddmonte International Stakes. Han var anden i King George VI and
Queen Elizabeth Stakes og tredje i Prix de l´Arc de Triomphe begge
gange slået af Enable efter Nathaniel (Galileo).

SADLER´S WELLS OG DANEHILL – DE SÆTTER DERES SPOR.
En gennemgang af Åringskataloget til Scandinavian Open Yearling
Sale 2021 viser, at Sadler´s Wells optræder 24 gange som oldefar på
katalogsiderne. Især som far til Galileo, der så igen er far til Juniper
Tree, men også som far til Montjeu og Final Appearance, der er mest
kendt som far til Peas And Carrots. På åringsauktionen fremstiller
York Stutteri en hoppe ud af Sun City (Montjeu) og efter netop afdøde
Mastercraftsman. Den mangeårige skandinaviske champion Hurri-
cane Red, der har fire åringer med på auktionen, er efter Hurricane
Run (Montjeu).

Sadler´s Wells var far til 73 Gruppe-1-vindere, men måtte se sig over-
gået af Danehill med 84. Sadler´s Wells må også se sig slået, når det
gælder optræden som oldefar på katalogsiderne til Scandinavian
Open Yearling Sale i år. Danehill optræder 31 gange. Som far til bl.a.
Danehill Dancer, til Academy Award, den 4-dobbelte skandinavisk
championhingst, og til Holy Roman Emperor, der er far til nu afdøde
Wilshire Boulevard, der har seks afkom på auktionen.

Som afslutning på familiehistorien skal nævnes, at York Stutteri frem-
stiller en hoppe ud af Dominance (Lilbourne Lad) og efter den tyske
derbyvinder Sea The Moon, der er opstaldet på Lanwades Stud, og i
Skandinavien er far til den norske derbyvinder Privilegiado. Sea The
Moon er efter Sea The Stars (Cape Cross) der er halvbror til Galileo
(Sadler´s Wells) - og deres fælles mor er Prix de l´Arc vinderen Urban
Sea.
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Juniper Tree, der i år fortsætter succesen som far til bl.a.
vinderen af Dansk Breeders´ Cup, Malekha og den nylige
vinder af Fawzia Stakes Ascot Brass, der nærmer sig 2,5
million kroner i præmiesum, er på auktionen bl.a.repræsen-

teret med en helsøster til
Habla og Eternity Tree samt 

en halvsøster til 
Good Fortune 

(         (Appel Au Maitre).
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