Den flyfotade från Ed

I dalsländska Ed föddes 1952 ett litet, oansenligt kallblodssto, som skulle få stor
betydelse såväl på travbanan som i aveln. Som avkomma efter Solo och Fix Maja
(u. Saga) var det inte särskilt märkligt att ägaren, Arvid Arvidsson begåvade henne
med namnet Fixola.
Slog igenom som femåring
Karriären tog fart på allvar som femåring då jag kommer ihåg hennes många
dueller med unghästfenomenet Lill Berga. Galopper satte emellanåt stopp för
Fixolas framfart, men de var oftast av kortvarig art eller stannade vid några
hjälpsteg. När hon återfann rätt gångart gick det desto fortare. Man pratar om att
vissa hästar behöver "få luft", och det var kanske det som gjorde att inslagen ibland
var mer eller mindre nödvändiga. Med tiden blev hon också stabilare, men aldrig
helt pålitlig.
Fixola segrade 85 gånger och skrapade ihop aktingsvärda 140.925 kronor. Hon gick
till topps i flera större lopp med triumfen i Nordsvenskt Mästerskap som kulmen.

Andrapriset efter Petter Tidemand i Kallblodslandskampen 1961 smäller också
högt.
Augustiloppet
I Augustiloppet på Örebro 1961 utsattes hon för ett våldsamt tryck från Greitind
(Gösta Scott), som tillhörde den yppersta eliten och bland annat vann
Kallblodslandskampen tre år senare. Hon motstod dock alla uppvaktning och kunde
även hålla undan för Dalarnas stolthet, Solblanken, på upploppet.
Egnells
Året därpå gjorde Fixola ett av sina bästa lopp i Th. Egnells Memorial på Färjestad.
Här deltog förutom Solblanken norska storheter som Dally Bausen, Petter
Tidemand och Atlas Gulli. När Dally Bausen övertog kommandot genom sista
sväng tycktes segern vara vikt för Norge, men Arvidsson hade sparat Fixolas speed
och kämpade ner norrmannen strax före mål. Den senare fick även se sig slagen av
Solblanken, som sin vana trogen kom med en rykande avslutning.

Lite avelsfakta
Fixola fick fyra avkommor, Fixen, Fixina, Fixy och Fixan, vars ättlingar på
stosidan fortfarande förekommer flitigt i stamtavlorna. Stammodern Saga har
producerat fyra avelshingstar, Barry, Bayi, Bestebrun och Pavebläsen samt tre
miljonston, däribland Sörsätra med 33 segrar och över en miljon inspruget.

