“Songhästarna” – fakta och reflexioner
Madame Song (e. Peter Song u. French Lick Gal), född 1947, var ett svenskt
elitsto som har satt djupa spår i norsk travsport. Hon var uppfödd av PetersonBrodda i Skurup och själv en komet som unghäst med seger i Svenskt
Travderby och vinst i hälften av sina 22 starter.
Stark avelsdebut
Madam e Song inledde sin avelskarriär 1953 på ett mycket lovande sätt. Den
förstfödde var Golden Song, en hingst e. Golden Bulwark som på 30 starter tog
14 segrar och sprang in runt 50 000 kronor.

Året därpå såg Puck Song e. Rollo dagens ljus. Efter att ha exporterats till
Norge 1956 sopade han hem såväl kriteriet som derbyt i sitt nya hemland och
utvecklades till en toppsprinter för Jon Espeseth med segrar i Axel Jensens
Minneslopp och Färjestads Jubileumslopp. Dessutom slutade han tvåa i Årjängs
Stora Sprinterlopp och Göteborgspokalen. Totalt blev det 32 segrar på 51
starter, ett rekord på 1.17,8 och 96 025 kronor intjänat. Hästen testades även
som beskällare, men här blev det en flop.

Övriga avkommor av vikt
Miss Song, född 1957, e. Scotch Fez, var en nyttig penningplockare med 22
segrar på kontot. Hon blev mor till Scotch Protector (115 400 kronor).
Earl Song, född 1958, e. Earl´s Mr Will, ägdes av Valborg Espeseth i Larvik.
Han sprang in 110 735 kronor och noterades för 1.18,4ak. I aveln producerade
han 87 avkommor, inga direkta stjärnor men habila travare med hög
startfrekvens.

Juniors Nibs Song, född 1960, e. Scotch Nibs - uppfödd av Elin Ekström,
Uppsala, senare ägd av Geir Hegdal,
Sandnes - var en god löpshäst, men
framför allt en flitigt använd
beskällare med avkommor som
Frances Song, Nibs Boy, Mr Striker,
Get Ahead och Pay Nibs
(16,2ak/404 833 NOK) – ej att
förväxla med svenske Pay Nibs (e
Quick Pay u. Jortina Nibs). Han är
även morfar till en av Norges bästa
travare genom tiderna, Gentle Star
(12,7ak/6 642 080 SEK). Josephine Song, född 65, e. Frances Nibs gjorde
endast 21 starter varav 11 slutade med vinst. Sasa Song, född 66, e. Scotch
Nibs, var ostartad men lämnade topptravare som Guy Song och Big Song V.

