Byvägen och storstadsgatan
Madison Avenue är en norr-sydgående gata på Manhattan i New York City medan
Meadow Road närmast kan översättas med byvägen. Efter denna något krystade
förklaring på valet av rubrik är det hög tid att presentera de fyrbenta aktörerna bakom
namnen, nämligen en far och en son.
Madison Avenue
Madison Avenue (e. Nevele Pride u. Scenic Route e. Spectator) är en av de mest
lyckosamma USA-importerna som gjorts. Den av Uno Swed tränade och av stall Dana
(Erik Friis) ägda hingsten blev en internationell stjärna med segrar i Årjängs Stora
Heatlopp, Färjestads Jubileumslopp, Prijs der Giganten, Brodas Minneslopp, Axel
Jensens Minneslopp, Arvid Stjernswärds Minneslöpning och Müllers memorial. Han var
även trea i Elitloppet 1980 och deltog i Prix de Amerique, dock utan framgång.
Madison Avenue rodde hem 45 segrar på 120 starter, sprang in 2 750 755 kronor och
fick autorekordet 1.15,2

Kort avelstjänst
Madison Avenue inledde sin tid som avelshingst på ett lysande sätt. Av hans 18
svenskfödda avkommor kom alla utom en till start, bland dem Meadow Road. Tyvärr
omkom Madison Avenue under ett träningsarbete 1981 i färd med att förberedas inför
sin sista internationella start.
Meadow Road
Madison Awenues överlägset bästa avkomma, Meadow Road (u. Francessa e. Frances
Nibs) är en av de allra främsta svenskfödda hästarna någonsin. Här hemma minns vi
honom framför allt för segern i Elitloppet 1985, då han i en virvlande avslutning för
Torbjörn Jansson betvingade flera synnerligen meriterade motståndare.
Internationellt smäller dock vinsten i Statue of Liberty Trot samma år kanske ännu
högre. Hästen noterades då för världsrekordet 1.11,1 och slog stora delar av världseliten
efter ledning från start till mål. Nationernas Pris, Olympiatravet, Graf Kalman Hunyady
Gedenkrennen och Sverigeloppet är några andra uppgörelser som hingsten gick segrande
ur.
Med 3 243 975 kronor på
kontot och 34 vinster på 43
starter avsomnade Meadow
Road den 23 september
2006 på Seglinge gård i
Almunge 27 år gammal. Till
de närmast sörjande hörde
främst hans ständige
följeslagare på travbanorna,
Torbjörn Jansson.
Meadow Road i aveln
Gift Box, Giant Force, Miss
Kramer och Opera Hanover är alla dubbelmiljonärer av de 464 svenskfödda avkommor
som Meadow Road lämnade, men han koml ångt ifrån upp i samma klass som sin far.
Däremot fick han som morfar en renässans genom Malabar Man, Amigo Hall, Vanessa
Boko, Mr Muscleman, Abano As m fl. Han är även mormorsfar till Archipelago.

