Frances Bulwark och hennes avkommor

Åtskilliga spaltmetrar har genom åren skrivits om Sveriges första fixstjärna på travhimlen,
Frances Bulwark. Jag tänker därför inte försöka att ge mig på någon egen beskrivning över
hennes långa och framgångsrika karriär utan i stället koncentrera mig på hennes blodslinjer och
avkommor.
Kort presentation
Frances Bulwark föddes på Väsby Stuteri 1945. Hon fick rekordet 1.16,7, tjänade 591 420 SEK
och vann 80 gånger på 130 starter, däribland Solvalla Jubileumslopp 1953 (senare omdöpt till
Elitloppet).

Fadern
Far till Frances Bulwark var USA-importen Bulwark (e. Volomite u. Sister Guy e. Guy
Axworthy). Namnet kan översättas med "bålverk", alltså en typ av försvarsanläggning, och
används både bildligt och bokstavligt. Han var uppfödd på det berömda stuteriet Walnut Hall
Farm i Kentucky och fick en enorm betydelse för svensk travavel. Förutom Frances Bulwark
lämnade han avkommor som Gibs Bulwark (SM-vinnare), Earl Bulwark (SM-vinnare), Balett
(unghästsuverän), Carne (elitloppsvinnare), Skyliner, Presidenten (derbyvinnare) och Märta
Rappson (SM-vinnare).
Modern
Frances Bulwarks mor, Frances Great (e. Kaffir Axworthy u. Belle Dant e. Peter the Great) fick
sju avkommor, av vilka fem startade. Ingen av dem nådde några högre nivåer. En av döttrarna,
Frances Senator, lämnade dock relativt framgångsrike Mr Butler (e. Locomotive).

Frances Bulwarks avkommor
1958: Francesdotter e. Earl´s Mr Will; oansenligt sto som Uno Swed hade i träning en tid. Hon
lyckades endast skrapa ihop 7 750 SEK på 22 starter (två segrar). Hon fick tre avkommor, varav
en, Ebby Will, kom till start och gott och väl försörjde sig.
1959: Frances Nibs e. Scotch Nibs; topptravare med bl a seger i Åby Stora Pris och ett flertal
större lopp. På 49 starter var han först i mål 18 gånger, tvåa 15 gånger och trea 6 gånger.

Insprungna pengar: 281 220 SEK. Han var också en god förvärvare med avkommor som Grande
Frances (internationell stjärna), Micko Tilly (vinnare av Åby Stora Pris), Nibs Bee, Aspirant Nibs
och Frances Marie för att nämna några. Dessutom är han morfar till Pay Nibs (4.7 miljoner
insprunget), Atom Knight (derbyvinnare) Meadow Road (elitloppsvinnare), Personia
(kriterievinnaren), Pershing Marie m fl.
1960: Frances Girl e. Scotch Nibs gjorde bara fem starter av vilka två slutade med vinst. Hon
fick 14 avkommor, inga stjärnor men många över genomsnittet. På bilden är det Olle Andersson
som försöker hålla henne i rätt gångart.

1961: King Frances e. Scotch Nibs utveklades till en duktig snabbloppare. Han skrällvann
Östgötaloppet till bortåt 30 gånger pengarna och triumferade även i Bollnäsloppet. King Frances,
som var betydligt större än sina syskon, lämnade 162 avkommor, men blev ingen större succé i
aveln. Flera av hans döttrar visade sig emellertid vara utmärkta fölston, inte minst Cikora Tilly
(elitsto u. Glenna H), som förutom många goda egna avkommor är mormor till Victory Tilly.

