”Osten” och Håkan i rampljuset

Håkan Wallner och Bernt ”Osten” Lindstedt (även kallad Goldfinger) firade stora triumfer
under 6o-talet och var ett stort hot mot Nordin-hegemonin innan höga vederbörande lade in
sitt veto mot så kallade popstall. Emellanåt utspann sig dueller (och enligt vissa även
kompiskörningar) mellan kumpanerna i loppen emedan deras uppsittningar ofta var av hög
klass.
Håkan var friskusen, och startspecialisten, som ofta satt i ledningen och körde efter receptet
bära eller brista medan Bernt var den store taktikern och tempobedömaren, som med små
medel fick hästarna att bruka sig för fullt.
Den 16 september 1967 hade ”Bolaget” (en på E-läktaren vanlig benämning på popduon) två
hästar till start i Fyraåringseliten över 2700 meter, nämligen storfavoriten och tidigare
kriterievinnaren Monolog (Bernt Lindstedt), som från sitt innerspår ansågs så gott som
”klar”, och Gay W. (Håkan Wallner), som betraktades som en av utmanarna.
Stallkamraterna i täten
Monolog behöll med lätthet
ledningen och fick snart
snabbstartande Gay W. utanpå.
Efter 700 meter pressade sig
Håkan till ledningen utan att,
förståeligt nog, få alltför
mycket mothugg av
stallkamraten, En kraftig
uppullning vidtog och första
varvet klockades efter
långsamma 23,5. Detta
föranledde offensive KarlGustav Holgersson att gå till
attack med Acrobat, vilken 1100 kvar avlöste Amber F (Knut Lindblom) i dödens.
Galopp för favoriten
Genom slutkurvan snubblade Monolog till och galopperade bort en trolig förstaplats då han
var gott gående och synbarligen med en hel del krafter kvar. Gay W. kunde nu länsa undan

till en solklar seger efter ett
avslutande halvvarv på 18,3.
Acrobat höll föredömligt efter
sin tråkiga resa och belade
andraplatsen före Amber
(Knut Lindblom) och Silvit
(Ove Fosberg), vilken haft ett
inslag på vägen. Fel gångart
ägnade sig även blivande
Elitstoet Victory Flight (Gösta
Nordin) åt liksom Observer
(Stig Engberg).
Fakta om ”popduon”
Monolog (e. Gibs Bulwark u. Kings Ophelia) blev den framgångsrikaste av de två. Förutom
Kriteriet triumferade han i Big Noon Pokalen och Svenskt Trav S:t Leger samt utmanade
europaeliten som tvåa i Europeiskt Femåringschampionat. När han lade skorna på hyllan
hade 264 975 kronor runnit in till ägaren och rekordet blev fina 1.16,7v.
Gay W. (e. Gay Noon u. Fortuna Bulwark) kunde, förutom ett antal fina placeringar i större
lopp, gå till topps i Konung Gustav V:s Pokal och i Norrbottens Stora Pris/ Top of Europe
Trot. Han fick rekordet 1.18,3v och i prissumma 191 475 kronor.

