Dubbelt Fortuna
Stall Fortuna (Nils Bengtsson) var tillsammans med Brodda det klart
dominerande stuteriet under 50-talet. Bland Fortuna-uppfödningar kan nämnas
Ballerina W. (unghäststjärna), Ida H. (snabbt örebrosto), Markis Fortuna (god
snabbloppare), Tschania (speedig presidentenavkomma), Gunder Bulwark
(västsvensk topphäst), Miss Darnley (fina solvallainsatser), Jaguar Fortuna
(åmålsprofil), Kavaljer Fortuna (tillhörde sverigeeliten), Architector
(derbyvinnare, avelshingst), Gibs Bulwark (bland de allra bästa i landet flera
säsonger), Rappson (formidabel unghäststjärna), Earl Bulwark (av internationell
klass), och Carné (klassisk vinnare och förnämlig beskällare).

Sommarpriset
Två Fortuna-uppfödningar möttes i Sommarpriset på Åby 1961, Kavaljer
Fortuna och Gunder Bulwark, av vilka den senare även ägdes av Stall Fortuna.
Kavaljer Fortuna (Sören Nordin) var sedan länge etablerad i den yppersta eliten
medan Gunder Bulwark mest hållit till i vanliga snabblopp. Kavaljeren var
storfavorit efter en strålande insats i Haag, där han slutat tvåa efter fenomenale
Harios II.
Det relativt högt daterade loppet över 2700 meter med ett förstapris på 5.000
kronor innehöll förutom de nyss nämnda bland annat Tex Iran, Telly Hanover
(med 20 meters tillägg) och Earl Bulwark, som stod 40.
Gunder i tät
Den förväntade skrattmatchen för Kavaljer Fortuna uteblev i och med att
Gunder Bulwark (Stig Johnsson) höll ett högt tempo i täten och aldrig släppte
någon över bron. Förvisso hade Sörens travare sinkats av en startgalopp sedan

han fått startbanden på sig, och när Kavaljeren kom upp i ryggen på ledaren då
ett varv återstod lutade det ändå åt favoritseger.
Favoriten kontraslagen
Gunder Bulwark ville dock annat.
Den längd som skilde ekipagen
när de svängde in på upploppet
var uppäten 50 meter före mål,
men då kontrade Gunder Bulwark
och kunde vinna ganska säkert.
Tex Iran avslutade bra till
tredjeplatsen medan Earl
Bulwarks speed på bortre
långsidan ebbade ut.
Härstamning och avel
Gunder Bulwark hade
helamerikansk stam (e.
Bulwark u. Neva), medan
Kavaljer Fortuna var efter
franske Dumas O. och Fortuna
I, vars mor var just Neva.
Gunder Bulwark lämnade 52
avkommor. Bäst lyckades
Agapanthus och Happy Song .
Kavaljer Fortuna fick 102
ättlingar med Chris Favör och
Densi Moon som de
vinstrikaste.

