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RE SOR 

STADEN 
•• 

DARALLT 
AND AS 

•• 

HAST 
HÂSTSTAD Folj med pa en 
bildodyssé i hastarnas stad, 
Maisons Laffitte, 45 minu
ter fran Paris. 
TEXT & FOTO A RDINA STR ,, \VER 
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Slottet i Maisons 
Laffitte hiirstam
mar frân 1600 
talet.Skulptur av 
Frederic Jager 





RES OR 

DEN FRANSKA STA

DEN MAISONS LAF

FITTE ar ett riktigt pa
radis for hastfriilsta. 

In te pa grund av de narmare 
1 6oo hastarna, utan har samsas 8 ridskolor, 40 ga
lopptranare och 15 privatstall pa over 130 hektar rid 
omrade. Storre delen av den avsedda marken bru
kas av de Boo galopphastarna som ligger i traning, 
men i anslutning finns aven 65 kilometer ridstigar i 
den enorma skogen Saint Germain. 

I Maisons Laffittes trafik har hastarna foretrade, 
framfor allt av sakerhetsskal, eftersom det slingrar 
massvis av ridspar mellan villar och hyreshus. Varje 
morgon rider traningsjockeyerna de unga fullblo
den mellan de olika stallen och traningsomradet. 

Trots att galoppsporten dominerar har kommu
nen reserverat tre hektar till dressyr, hoppning och 
fiilttavlan. I veckorna anvands ridbanorna av de lo
kala ryttarna men nastan varje helg organiseras aven 
officiella tavlingar pa alla nivaer. Tank att slippa 
stoppa in hasten i trailern varje gang man ska tavla! 

Framfor allt ar Maisons Laffittes alla olika stall en 
frojd for ogat. De fiesta av stallen harstammar frân 
borjan av 1900 talet och ar smakfullt renoverade. 
En del har blivit bostader, en del privatstall men de 
fiesta ar fortfarande inriktade pa galopptraning el-
1er ridskoleverksamhet. 

Det var Jaques laffitte som 1881 anlade galopp
banan langs fioden Seine, framfor sitt stara slott. 
Banans rekordlanga rakstracka pa zooo meter ar 
fortfarande den langsta i Euro pa. 

Maisons Laffitte ligger bara 17 kilometer fran 
Paris. Man kan ta tunnelbanan "RER N' fran Tri
umfbagen och efter exakt 16 minuter kliva av i Mai
sons Laffitte. Fran stationen promenerar man tva 
kilo me ter in i slottsparken- darefter ar det bara a tt 
njuta av vackra villar, vackra stall- och hastar, has
tar, hastar. 

maisonslaffitte.fr 

HARAS DES BRUMES ar ett f.d. galoppstall som kiiptes upp av en familj dar dottern precis blivit 
professionell hoppryttare. Man har anstallt en stallchef som tar hand om inackorderingarna och 
familjens uppfiidning ligger i narheten. 

Haras des Brumes Stallets maskot 
tar emot inackor- som lydigt hâller 
deringar i det som sig utanfiir pad-
tidigare var ett dockarna. 
galoppstall 



Den antika klockan 
ar unik och pamin

ner om att stallet ar 

üver ett hundra ar 

Ett hügt jarnstaket 

med ett snidat 

B für "Brumes" 
avgransar till 

villagatan precis 

utanfür. 

Stalltaket ar 
nytt och det som 

tidigare varit loft 

har blivit bostad 

- annars har 

galoppstallet inte 

tappat mycket 

av sin patinerade 

sjal. 

Den har namn-

skylten sitter kvar 

sedan 1920 talet. 

Har stod fullblodet 

Hallebardier som 

var füdd 1916 och 

vann fiera Grand 
Prix-lüp. 

Annu aldre 

namnskylt i en av 

boxarna pa Haras 

des Brumes men 

inskriptionen har 

fürsvunnit med 

tiden. 

RES OR 

Sadelhangarna ar 

antika och für smâ 
für en modern sa-

del, men fungerar 
bra till grimmor 

och ryktpâsar. 

1 mitten av stail-

planen mots man 
garna für en kaf-

fepaus i skuggan 

av de hundraariga 

ekarna. Pa ena 
sidan rast pad-

dockar - pa den 
andra en nyligen 

anlagd ridbana. 
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Har har stail och 

hiiloft gjorts om 

till bostad. De 

ursprungliga box 

diirrarna ar beva

rade och malade 

i svagt mintgriint. 

Hortensia och 

pelargoner pryder 

innergarden. 
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Har har man de- 1 den har boxen 

korerat en vanlig star "Phipper des 

jarngrind med Rois", stallets 

hiistskor som man hoppstjarna och 

sprutlackerat med Grand Prix hast 

guldfarg. Aven 

hiistsiluetten ar Bakom denna 

hemmagjord. stegrande grind

stolpe har en pen

sionerad jockey, 

Xavier Hondier, sitt 

privatstall. 

Hastarna har 

alltid fiiretrade i 

Maisons Laffitte. 




