Kallblodslandskampen 1985

När Sjunga Best 1982 lyckades målfotoslå Toddy i Årjäng betraktades det som ett av
få undantag på en lång norsk dominans i kallblodslandskampen. Först Vintilla och
sedan Slogum Tron hade under senare tid prenumererat på segrarna.
Inför landskampen i Gävle 1985 fanns det dock gott hopp om revansch. Lapp Nils
hade under en längre tid uppvisat hög kapacitet medan Slogum Trons formkurva med
ålderns rätt verkade vara i dalande. Barrison, Dox och Listjärn kompletterade det
svenska laget, medan norrmännen, förutom Slogum Tron, förlitade sig på Spikdona,
Pilmingutt och Pål Lunar.
Loppet blev minst sagt omväxlande och det fanns en del tur med i spelet innan Lapp
Nils i en rasande finish kunde spurtslå Slogum Tron. Gunnar Melander fick en
pangstart och placerade Lapp Nils i täten. Redan efter ett halvvarv avlöstes han
emellertid av Pål Lunar, som i sin tur fick Listjärn utanpå sig.
Slogum Tron hade sinkats av en kort startgalopp, men lyckades forcera fram till
positionen andrapar utvändigt. 900 kvar galopperade Pål Lunar och lämnade fältet fritt
föt Listjärn, vilken dock vek sig på upploppet. Slogum Tron hade nu kommandot, men
Lapp Nils kom loss från sitt invändiga läge och kunde strax före mål sticka nosen
först. Barrison avslutade bra för Gustaf Hallén och var inte långt efter tätduon i mål.
Samtliga tre klockades för 1.29,4. Totalsegern (om man nu fortfarande räknade ut
någon sådan) gick således klart till de svenske.
Samma dag fick publiken uppleva en prestation som i mångas ögon överglänste det
som bjöds på i landskampen. I ett autostartlopp över 1600 meter satte Willy Johansson
upp ett hiskeligt tempo med Granar (Granvar-Mjönissa), som trots ett spår längst ut
på vingen fullkomligt flög förbi ledande Sabestus efter 400 meter för att sedan
försvinna i fjärran. Första varvet klockades efter 21,5, men trots att krafterna tröt sista

biten noterade ekipaget sensationella 1.23,6 – nytt världsrekord! Att segern var
överlägsen ger tiderna för tvåan och trean belägg för: Sabestus 24,6, Nilsby Gnista
25,7.

