
M
akarna Kerstin och Hans-Gunnar Tillan-
der gav sig in i travsporten 1962. Med am-
bitioner och med en tydlig kravspecifika-
tion för sitt första köp.

– Vi var bestämda med att vi skulle ha 
ett sto och att Iran Scott skulle vara pap-

pa. Han var efter USA-importen Sir Walter Scott och lämnade 
starkare hästar än många andra amerikanska hingstar, säger 
Hans-Gunnar.

Han och Kerstin hittade vad de sökte i Misti Iran. Hon be-
täcktes med Spike Hanover och resultatet blev Mika Tilly – ett 
sto som vann fem av tio starter innan hon bytte tävlingsba-
nan mot avelsboxen. Där lämnade hon oaksvinnaren Di-
vina Tilly (e. Shatter Way) som i sin tur blev mor till två av-
elshingstar: Lucky Tilly (e. Chambon P.) och Roberto Tilly (e. 
Sharif di Iesolo).

Misti Irans andra avkomma tog 
Stall Tilly till de stora scenerna här i 
Sverige. Micko Tilly (e. Frances Nibs) 
segrade 30 gånger under sin karri-
är, däribland i Åby Stora Pris och i 
Walter Lundbergs Memorial vid två 
tillfällen.

– Han var dessutom den första 
svenskfödda, svensktränade och 
svenskägda hästen som vann ett 
lopp i Amerika. Det är vi väldigt stol-
ta över, säger Hans-Gunnar.

Micko Tilly vann även i Norge. 
1975 tog han hem Europeiskt Fem-
åringschampionat på Bjerke och 
den segern följdes av oväntad affär, 
minns Hans-Gunnar Tillander.

– Jag träffade Gösta Valentin, som 
drev Stall Hernö, där på banan. Han 
skulle dra ned på sin verksamhet och frågade om jag ville 
köpa ett sto som hette Glenna H. av honom.

– Först vågade jag inte. Min fru var hemma eftersom vår 
dotter hade öroninflammation och vi brukar alltid prata 
med varandra innan vi gör några affärer. Men Micko Tilly 
hade slagit av ett par fransmän och jag kaxade väl upp mig 
lite. Därför sade jag till min son, som var med mig i Oslo: ”Ska 
vi inte köpa en häst till mamma? Nu när hon inte fick vara med 
när Micko Tilly vann.”

Sverigetoppen i all ära. Stall Tilly ville högre än så och drog 
avgörande lärdomar vid ett möte med Sören Nordin i Flori-
da.

– Vi satt på halmbalar framför hans stall och surrade i nå-
gon timme eller två. Vi pratade om vad som var nästa steg för 
att få fram internationellt gångbara hästar och då sade Sö-

ren: ”Världens bästa häst kommer att ha den franska styrkan och 
den amerikanska speeden…” 

Så långt var paret Tillander med på noterna. De hade redan 
börjat att betäcka med franska hingstar såsom Jorky, en son 
till Kerjacques.

– ”Men…”, sa Sören. ”Det blir inte genom någon hingst från 
Kerjacques-linjen. Då får du stora tanks. Du ska söka efter Fan-
dango-linjen.”

– På den tiden var våra fransk-amerikanska hästar snygga, 
men alldeles för stora och tunga för svenska travtävlingar. Vi 
började att leta efter lättare franska hingstar, helst från Fan-
dango-linjen.

Resten är historia. Genom Glenna H:s dotter Cikora Tilly 
(e. King Frances) kom Icora Tilly som var efter Fakir du Vivier. 
Eftersom Icora Tilly hade en fransk pappa betäcktes hon med 

amerikanska hingstar och resultatet 
blev enastående: derbyfemman Su-
per Tilly (e. Super Bowl), 1.10-trava-
ren Brunton Tilly (e. Lindy’s Crown) 
och så juvelen i kronan: Victory Tilly 
(e. Quick Pay) – Sveriges vinstrikaste 
häst genom tiderna med 37,7 miljo-
ner kronor.

Icora Tilly utsågs till elitsto 1999. 
Fem år tidigare fick Cikora Tilly sam-
ma utmärkelse och dessförinnan 
både Glenna H. och hennes mor 
Scotch Dot. Fyra elitston efter var-
andra – i rakt nedstigande led! Som 
grädde på moset valdes Icora Tillys 
syster, Pearl Tilly (e. Sharif di Iesolo), 
in i samma exklusiva skara 2015.

Kerstin och Hans-Gunnar har 
båda fyllt 81 år, men föder fortfa-
rande upp hästar. Om än inte i sam-

ma omfattning som förr. De har två fölston, Helene Tilly (e. 
Starchip Entrprise) och Infra Tilly (e. Super Arnie), som båda 
härstammar från Glenna H. och som ska betäckas med varsin 
fransk hingst i år – Ready Cash respektive Charly du Noyer. 

Den makalösa stolinjen lever således vidare. Högst upp i 
släktträdet hittar vi bland andra Usain Tilly (e. Ready Cash) 
som vann tre av fyra starter som tvååring, däribland Breeders 
Crown på Solvalla. Han fick fjolåret förstört, men tar nu om-
tag som fyraåring med Per Lennartsson som tränare.

– Stostammen håller än i dag och det beror på att vi har va-
rit stenhårda på två punkter. Dels att mixa franskt och ame-
rikanskt från generation till generation, dels att hitta rätt 
franska hingstar. Sörens ord lämnade djupa avtryck hos både 
mig och Kerstin. Tänk om vi hade vetat det där från början, 
säger Hans-Gunnar och skrattar. ‡

Elitston i fyra rakt nedstigande led. Stall Tillys moderslinje  
har lämnat topphästar i decennier och står sig stark än i dag.

Det började med en seger på Bjerke – och på en halmbal i Florida.
Av DAVID GRUDD

STOLINJER
Stall Tilly

Så tog sig  Så tog sig  
Tilly till toppenTilly till toppen

Hans-Gunnar och Kerstin Tillander med Per Lennartsson 2014. I dag 
äger makarna bland andra fyraårige Usain Tilly som härstammar 
från Glenna H. och som tränas av just Lennartsson.  Foto: TR BILD
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Scotch Dot (ovan vänster) och Glenna H. (ovan höger) blev utsed-
da till elitston 1991. Tre år senare var det Cikora Tillys (nedan vän-
ster) tur och 1999 fick Icora Tilly utmärkelsen.  Foto: TR BILD 
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