Elegans och styrka

Året var 1965. Jag hade förpassat mig ner till Göteborg för att se ett knippe av våra bästa hästar ta
sig an några internationella stjärnor. Bland de senare fanns elitloppsbekante Elaine Rodney
(Gerhard Krüger), Petit Amoy F och Pastourelle V. De svenska färgerna försvarades i första
hand av Pluvier III (Gunnar Nordin).
Pluvier III
Pluvier III (Hermes-Jacinthe IV) påstås ha kommit i svensk ägo av en slump. Gösta Valentin
(Stall Hernö) var ute efter en fransk hingst med gedigen härstamning. Valet föll så småningom på
Pim III (Carioca II-Ukulele), men när affären skulle göras upp kom Pluvier III på något sätt att
ingå i köpet.
”Eleganten”
Pluvier III var väl inte den typ av travare som passade speciellt bra för Gunnar Nordins körstil.
Tämligen speedlös och till en början inte helt stabil fick han i stället förlita sig på sin
aktningsvärda styrka. Gunnar var ju annars känd för sina avvaktande och precisa styrningar och
kunde som ingen annan ofta måtta in den noslängd som behövdes för seger. Hans känsliga
körhänder och ett välvårdat yttre gjorde att han fick namnet "Eleganten". Bernt Lindstedt och
Örjan Kilström är efterföljare som anammat ett liknande körsätt.
Gunnar kom dock snart på hur han skulle hantera den kompakte hingsten och framgångarna kom
då slag i slag. I programmets resultatrad inför Åby Stora Pris fanns bara ettor.
Styrkan tar ut sin rätt
Det 2600 meter långa loppet leddes i det längsta av Pecka Trickson från bricka ett. Denna
Gunnar Nordin-tränade häst med broder Gösta i sulkyn höll ett jämnt och hårt tempo. Bland
startgaloppörerna märktes Rodney Key (Uno Swed) och Otkha (Håkan Wallner).

Pluvier III (från 20 meters tillägg) avancerade så smått när 700 meter återstod, men hade
fortfarande långt kvar till undflyende Pecka Trickson när fältet svängde in på upploppet. Den
sistnämnde vek sig dock totalt när knappt 100 meter återstod och Pluvier III kunde spurta fram
till en säker vinst utan att verka helt körd i botten.
Andraplatsen gick till Petit Amoy F, och trea slutade Elaine Rodney, vilken från 40 meters tillägg
aldrig riktigt kom in i loppet.
Epilog
Senare på året nådde Pluvier
III kulmen på sin karriär
genom att inför 46.000
åskådare på Roosevelt
Raceway vinna VM. Som
avelshingst fick han 245
svenskfödda avkommor, av
vilka Pamir Brodde
(vinnare av Kriteriet och
Oslo Grand Prix) blev den
klart bäste.
Apropå Pim III så blev han
bara en medelmåtta. Jag
körde honom själv för drög
på träningsbanan Gillmarken
i Bålsta, och han gjorde även
med denna träningsform ett
trögt intryck. Vid samma
tillfälle ägde mitt enda
längre samtal med Gunnar
Nordin rum. Han visade sig
vara lika ödmjuk och måtfull
privat som i sulkyn.

