När Algot Scott skrällde

Med 19 championat på Åby och 12 allsvenska dito var Algot Scott ett högt aktat
namn i travkretsar under fyrti- och femtitalen. Totalt tog han 1 584 segrar, en
aktningsvärd siffra med tanke på att han mestadels huserade på Åby.
Algot betraktades som en arbetsmyra och en friskus i loppen. Liksom Stig H.
Johansson var han inte rädd för att placera sina vältränade djur i dödspositionen.
Hans läromästare, som han senare kom att överglänsa, var Ragnar Thorngren,
hos vilken han i början av sin karriär var anställd som försteman.
Så sent som 1966 visade han sitt stora kunnande genom att förvandla
medelmåttan Orlof till en topptravare, vilket resulterade i en bejublad
hemmaseger i banans största lopp. Algot Scott avled 1984.
Åby Stora Pris 1966
Så här såg mina anteckningar i programmet ut häst för häst (i nummerordning
med distansen angiven)
efter renskrivning:
1 Moneymaker, 2600 meter, Berndt Lindstedt: Låg tvåa, sen trea. Utom 5
genom slutsvängen. Stark avslutning. Knappt slagen, men solklar tvåa.
2 Oscar de Boulon, 2600 meter, Bernt Johansson: Långsam start. Hyggligt
slutvarv fram till femteplatsen.
3 Doctor Rodney, 2600 meter, Håkan Wallner: Hängde med invändigt som
fyra. Tidigt trött. Fann distansen för lång.

4 Porthos, 2600 meter, Bertil Rogell: Startgalopp. Kom i mål som hårt diskad
femma med krafter kvar.
5 Orlof, 2600 meter, Algot Scott: Mestadels i rygg på 8. Tog spetsen 500 kvar.
Kontrade till knapp seger. Mycket positiv.
6 Stella Nova, 2600 meter, Birger Widell: Startgalopp. Sedan i kön utan chans.
7 Eminent, 2600 meter, Walther Kaiser-Hansen: Låg tvåa efter 400. Föll
succesivt tilbaka.
8 Vinda Whitney, 2600 meter, Sören Nordin: Blåste till ledningen. Höll ett
jämnt 19,5-tempo. Iskall
550 kvar.
9 Oracle II, 2620 meter, Harry Lindblom: Grov startgalopp. Sedan i kön utan
chans.
10 Xanthe, 2620 meter, Robert Westergren: Skuggade 12 när denne gick 900
kvar. Godkänd som fyra.
11 Agget, 2620 meter, Lennart Karlsson: Påbörjade ett angrepp i näst sista
sväng, men orkade ej fullfölja.
12 Rodney Key, 2620 meter, Uno Swed: Störd av 6 i starten. Tappade 10-15
meter. Till attack 900 kvar. Långspurten ebbade ut på upploppet. Fullvärdig
insats som klar trea.
13 Metro Star, 2620 meter, Karl-Gustav Holgersson: Avancerade som
förstahäst i andraspår efter en runda. Trött 500 kvar.
14 Pluvier III, 2640 meter, Gunnar Nordin: Startade trögt och kom aldrig in i
loppet. Fick sista pengarna. Långt från den form han hade vid fjolårssegern.
Odds: 9.77 Plats: 23 - 15 - 25 Kilometertid: 1.19,9 – 1.19,9 – 1.19,9

Åby Stora Pris har ändrat skepnad vid flera tillfällen, inte minst när det gäller
distansen. För egen del saknar jag det kraftprov som 2600 meter utgjorde.
Sprinterlopp finns det en uppsjö av för den högsta klassen och arrangörernas
intentioner att kunna registrera fantomtider slutar inte sällan i uppullning och
favoritvinst. Möjligheten att få se fler franska travare på svensk mark torde
också öka om fler lopp över stayerdistans erbjöds.

Orlof och Algot

