
 

Cannon Ball – den första 

connemarahingsten 
 

 

Den första volymen av den irländska ”Connemara 

Pony Stud Book” utkom år 1924 och innehöll nio 

hingstar och 93 ston födda 1904-22. Hingsten som 

tilldelades nummer 1 var CANNON BALL, född 1904 

och fallen efter en hingst kallad Dynamite som i sin 

tur uppgavs vara efter welsh cob hingsten Prince 

Llewellyn.  

Cannon Ball var en legend redan under sin livstid och 

det finns en hel del nedtecknade historier om honom. 

”Cannon Ball var en connemaraponny, men inte 

någon av dessa ynkliga, raggiga små ponnyer som 

man kan se överallt i Connemara – de där som drar 

hem torv, arbetar i slåttern eller tar familjen till 

mässan om söndagarna i finvagnen. Cannon Ball 

gjorde i och för sig allt detta, och gick även spänd för 

plogen emellanåt, men som en naturens nyck var han 

född aristokrat. Den snövita hårremmen, hans stolta 

huvudhållning, den korta ryggen och den utsökt 

musklade bakdelen gjorde honom till något förmer än 

en enkel gårdshäst.” 

Efter ett framgångsrikt liv som avelshingst, oslagbar i Oughterards årliga bykapplöpning ”Farmers Race”, en 

trogen följeslagare till sin ägare, dog Cannon Ball 26 år gammal. Han var fortfarande aktiv in i det sista, han la 

sej helt enkelt för att sova efter en vanlig arbetsdag, för att aldrig mer vakna. Hans husbonde kunde inte förmå 

sej att sälja den döda hästkroppen till hundmat, som seden annars var i trakten, utan ingenting mindre än en riktig 

likvaka var gott nog åt den berömde vännen. Och en likvaka blev det, en av de största som nånsin hållits i 

grannskapet.  Cannon Ball hade flyttats in på gården framför stugdörren och i den lilla stugan, överfull med folk, 

dracks mycket vin, man sjöng och dansade. Det var gryning när man bar ned Cannon Ball, lagd på en dörr, till ett 

hörn av hans hage för den sista vilan. Enligt historien begravdes han stående, vänd med huvudet i riktning mot 

kapplöpningsbanan där han i princip varit 

oslagbar. 

Cannon Balls gener lever vidare i 

connemaraaveln, främst genom sonen 

Rebel (7) och den s k ”Blå” hingstlinjen, 

idag bl a representerad i Connemara av 

hingsten Glencarrig Knight (e Janus), 

Clifden Show Champion och mycket 

framgångsrik som fadershingst. Ute i 

Leam, Oughterard, markerar ett gammalt 

träd platsen för Cannon Balls grav och 

kanske står han där och spanar än idag? 
 


