”Osten” och Håkan på Bjerkevisit
Bjerkebanan i utkanten av Oslo hade storsatsat till sitt 40-årsjubileum den 14 juni
1968 med inte mindre än två storlopp för varmblod, Jubileumsloppet, ett poänglopp
för högsta klassen som avgjordes över 1700 resp 2100 meter samt Oslo Bys
Ärespris för fyraåringar (2100 meter). Det sistnämnda hade deltagare från Sverige,
Norge och Danmark, medan Jubileumsloppet endast lockat över gäster i form av
tränarkompanjonerna Berndt Lindstedt och Håkan Wallner från Solvalla.

Sju ekipage till start
Startlistan till första avdelningen av Jubileumsloppet såg ut så här:
1700 meter:
1 Peter Nibs Berndt Lindstedt
2 Tove Bulwark Hans Olsen
3 Lloyd Protector Kåre Olsen
4 Blazing Love Håkan Wallner
5 Rolls Royal Gunnar Diskerud
1720 meter:
6 Scott Protector Karsten Buer
7 Merceno Per Ulven
Full pott för svenskduon
Håkan Wallner snabbstartade på känt manér och placerade omgående Blazing Love
i fronten, medan ”Osten” slöt upp med välstammade Peter Nibs (e. Scotch Nibs u.
Sister Bulwark) i vinnarhålet. Rolls Royal fick den otacksamma uppgiften att trava
utvändigt om ledaren. Efter 700 meter hade Scott Protector nått upp utvändigt i

andrapar, men var utan chans att blanda sig i segerstriden och fick nöja sig med
tredjeplatsen sedan Håkan maskat bort första varvet i 21-tempo och avslutat med
15,4 sista 5. Peter Nibs klar tvåa, medan gamle Merceno (10 år) hela tiden dvaldes i
kön, fjärran från den form han hade i fornstora dar.
”Osten” för hela slanten
I det mer internationellt präglade fyraåringsloppet tog hemmahästen Kejser Lloyd
(Kai Eriksen) ledningen, men avlöstes redan efter 600 meter av Leahy Hanover
(Bernt Lindstedt), vilken sedan lättvindigt kunde hålla de övriga på behörigt
avstånf utan att förta sig. Tapper som tvåa var norske Prince Royal (Kåre E.
Jahnsen) efter ett lopp i tredjespår och senare dödens. Danske King Sporup
(Tommy Petersen) avslutade hyggligt till tredjeplatsen medan Finlands
representant, Fredrik (H. Stemberg) diskades för galopp. Det andra deltagande
svenskekipaget Univers (Ragnar Thorngren) kom aldrig in i matchen från 40
meters tillägg.
Oddset på Leahy Hanover blev låga 0.99. Tvillingen gav 2.95. Något platsspel
förekom inte.

Revansch efter stafettkörning
Svenskdubbeln i första avdelningen av Jubileumsloppet gick tydligen norrmännens
ära förnär och man bestämde sig för att ”knuse di blågule” på den längre distansen.
Således sändes Buer-tränade Tove Bulwark omedelbart fram till spetsande Blazing
Love, vilken utsattes för mangling. När Tove kastat in handduken övertog Rolls
Royal pressandet, men föll även han på eget grepp. I slutsvängen var även Blazing
Love mör och Scott Protector kunde spurta fram till en klar seger före Lloyd
Protector och Merceno, vilka inte deltagit i täthästarnas högt uppdrivna tempo.
Peter Nibs slutade fyra efter en bommad start.

Slusegern gick till Scott Protector, men svenskarna belade andra- och
tredjeplatserna. Totalt blev det en hel del sköna slantar till tränarduon denna dag,
vilka späddes på en smula genom att Håkan vann ytterligare ett lopp med en norsk
häst efter favoritkonceptet spets och slut.
Håkan Wallner
Håkan Wallner var en förgrundsfigur i svensk travsport på många sätt. Hans
verksamhetsfält kom att omfatta Sverige, USA och Italien. Förmågan att träna och
förbereda hästar inför stora lopp kombinerat med humor och en fallenhet för affärer
och PR gjorde honom till ett stort namn bland hästfolk. Han avled 2001 61 år
gammal.
Berndt Lindstedt
Berndt Lindstedt har begåvats med flera namn. ”Osten” kan väl snarast var ett
ironiskt tillmäle med tanke på hans slanka kroppsbyggnad. Beteckningen
”Goldfinger” syftar på hans körsätt när han med små medel fick hästarna att
prestera toppinsatser. Han tillhör den lilla skara som vunnit både Elitloppet och
Prix de Amerique. Bernt fyllde 70 år nyligen och syns emellanåttillsammans med
Stig H. Johansson, vilken han är behjälplig med träningskörning och bedömning av
hästar för ev inköp.
Popstallet
När Håkan och Bernt (Bernt till
vänster och Håkan till höger på
bilden) bildade ett sk popstall blev de
snart en allvarlig konkurrent till
Nordinhegemonin med Sören i
spetsen. I mitten av 60-talet hade de
över 100 hästar i träning och
framgångarna kom slag i slag. Då fler
tränare slog sina påsar ihop och
påståenden om kompiskörning etc
började florera förbjöds popstallen.
Bernt och Håkan tog då sin Mats ur
skolan och flyttade till USA där de
tillsammans med Jan Johnson bildade
Continental farm. Trion blev en betydande faktor ”over there” med bl a en seger i
Hambletonian.

