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Chiefen  
 

 
 

Chiefen har flera kända släktingar. Hans pappa Crosskeys Rebel har till och med en egen 

Facebooksida! Crosskeys Rebel är en maxad ponny, det vill säga 148 cm hög. Crosskeys 

Rebel är premierad klass 1, vilket är den högsta klassen i Irland. Han har också tävlat 

hoppning på hög nivå. Läs mer om Crosskeys Rebel här. 

 

Vilken färg pappan har kan diskuteras. Enligt vissa uppgifter är han dun och enligt andra 

buck. På svenska görs ingen skillnad på dessa färger utan man benämner färgen gulbrun. 

Det är en mycket vanlig färg hos just connemaror, se t.ex. på Dino för att se hur färgen ser 

ut. Crosskeys Rebel har ärvt sin färg av en av de mest berömda connemarahingstarna 

någonsin: Carna Dun. Han återfinns i fjärde led hos Chiefen.  

 

Carna Dun föddes år 1948 och var känd för att lämna tuffa ponnyer som hoppade väldigt 

bra. Hans pappa var fullblodshingsten Little Heaven xx, som var känd för att vara en mycket 

god hoppförvärvare. Fullblodshingstar användes i aveln för att få fram ädlare och sportigare 

ponnyer.  

 

Carna Duns mamma härstammar från den mycket kände Cannonball, en skimmelhingst som 

haft stor betydelse för connemaraaveln. Han föddes år 1904 och var den första registrerade 

connemarahingsten. 

Little Heaven xx

Double Dun

Carna Bobby

Dolly

Kimble

Queen of Diamonds

Doon Paddy

Val's Rose

Camlin Cacada

Dark Winter

Dun Lorenzo

Bright And Early

Inver Rebel

Windy

Dun Lorenzo

Arkeeny Lass

Atlantic Cliff

Mervyn Blue Charm

Abbeyleix Owen

Village Belle

Ashfield Sparrow

Fionnuala

Ballyonagh Cassanova

April Star

Strongbow

Rose of Barna

Carna Dun

Wise Sparrow

Cosheen Finn

Dun Sparrow

Clonkeehan Auratum

Lorenzo Lass

Clonkeehan Bowman

Dun Sparrow

Ashfield Alfetta

Grange Finn Sparrow

Nimble Fingers

Garvagh Morning 

Breeze

Monaghanstown 

Boy

Village Boy

Mervyn Kingsmill

Village Grey

Monaghanstown 

Sheeba

Abbeyleix Fionn

Monaghanstown Star

Jarvagh Sandy 

Grange Sand 

Sparrow

Skryne Bright Cloud

Clonkeehan Nimbus

Aughris Bright

Denim Blue

Rebel Wind

Grey Rush
Garvagh Chieftain

(Chiefen)

Crosskeys Rebel

Island Lad

Kilgreany Lad

Carna Dun

Lissought Dolly

Broadstone Lass

Abbeyleix Owen

Take The Floor

Blue Jean

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1380455738946262&type=3
http://www.irelandhorse.com/Off%20main%20pages/Crosskeys%20Rebel.htm
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Cannonball  

 

Cannonball var efter en welsh cobhingst. Anledningen till att welsh cob korsades in var för 

att britterna vid den tidpunkten ockuperade Irland och ville förbättra de irländska hästarna. 

Cannonball var snabb och vann åtskilliga kapplöpningar. När han dog 26 år gammal 

anordnade hans ägare en likvaka för honom.  

 

I Crosskeys Rebels möderne återfinns också den mycket berömde Carna Bobby som föddes 

år 1946. Han vann utställningsklassen på Clifden Show fem gånger. Anledningen till att han 

inte vann oftare var att den hingst som vann ett år inte fick ställa upp nästa år. Carna Bobby 

är känd för att ha lämnat ponnyer med mycket goda gångarter.  

 

Av stamtavla framgår också att Chiefen är linjeavlad på Abbeyleix Owen och Dun Lorenzo. 

Det innebär att dessa hingstar förekommer två gånger i stamtavlan. Även Dun Sparrow och 

Carna Dun förekommer två gånger i stammen.  

 

  
Grange Finn Sparrow 
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Som mormorsmorsfar återfinns Grange Finn Sparrow. Han föddes i Irland där han tävlade 

hoppning och fälttävlan med Willie Leahy Jr. Grange Finn Sparrow användes också flitigt i 

avel av Willie Leahy Sr. Porträttet på Grange Finn Sparrow går att se på Dartfield gård som 

ägs av familjen Leahy. På Dartfield finns också en utställning om de irländska hästarna. 

Willie den äldre, på Dartfield, sa alltid att Grange Finn Sparrow var den bästa ponny han 

ägt, och att han ångrar att han aldrig köpte tillbaka honom. Det får ses som ett mycket gott 

betyg då Willie alltid ägde över 200 connemaror. Här pratar Willie om Grange Finn 

Sparrow. Grange Finn Sparrow såldes först till Österrike och senare till USA, och han 

tävlade fälttävlan på hög nivå i båda länderna. Mer om honom finns på hans Facebooksida. 
 

I femte led på mödernet återfinns den berömde hingsten Clonkeehan Auratum som var efter 

arabhingsten Naseel ox. Arabhingstar liksom fullblodshingstar användes för att göra 

connemaran lättare i typen. Clonkeehan Auratum var en populär hingst och han nedärvde 

arabhästarnas ädla huvud.   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Dartfield-140871424547
https://fb.watch/c3axONs1Z8/
https://www.facebook.com/Everyones-Favorite-Pony-Grange-Finn-Sparrow-In-Memoriam-241909062493995

