REKORDHÄST & MÄSTERTRÄNARE
I BODACKE

Ett legendariskt tävlingsekipage – Paul Oscarson och Plurus.

Paul Oscarson
Paul Oscarson föddes i Bodacke i Liden den 9
januari 1918. Han arbetade med jord- och
skogsbruk men drev även en åkerirörelse i Liden. Pauls hästintresse väcktes mycket tidigt och
han fick jobb som lärling hos tränaren Tore
Andersson på Bergsåker. Den första segern kom
så tidigt som den 22 augusti 1938 med hästen
Bällsta Tuttan.

stoppade den professionella tränarkarriären.
Han blev 1980 den tränare som hade vunnit
flest lopp på Bergsåker, med totalt över 600 segrar under sin aktiva tid. Pauls tränarfärger var
blått med gröna ärmar och vit hjälm. Det var
en av de äldsta tävlingsfärgerna i svenskt trav.
Paul Oscarson avled den 4 april 2000 i en ålder
av 82 år.

Rekordhästen Plurus

Den nordsvenska hästen Plurus (1948-1966),
en fux, valack och kallblod (efter sin tids modehingst Solo och det egna stoet Zingva), är den
mest kända av Paul Oscarsons alla travare. Det
måste nämnas här att detta var den yngre
Plurus. Familjen Oscarson hade faktiskt på
1930/40-talet ägt en annan häst med namnet
Plurus, som inte på långa vägar var lika framFrån 1968 var han s.k. A-tränare på Bergsåker gångsrik som sin yngre namne. Pga. för många
fram till 1985, när travsportens åldersstreck hästar samtidigt gjordes tidigt försök att sälja
Pauls stora intresse var att föda upp hästar, träna
dem och sedan tävla. Han hade en lång karriär
som framgångsrik amatörkusk. En av många
segrar var Östersunds Stora Pris 1952 med Soldat. Paul var som flitigast på travbanorna i
mellannorrland under 1950-, 1960- och 1970talen.
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ningvärde skulle ha gjort honom till miljonär,
ja rent av till mångmiljonär.

Travloppet Paul Oscarsons minne
Plurus fick ett lopp uppkallat efter sig på Bergsåker - Rekordhästen Plurus lopp. Sedan 2000
heter loppet - Paul Oscarsons minne.

Rekordhästen Plurus och Mästertränaren
Paul Oscarson när det begav sig. Ur
tidningen Trav & Galoppronden.

Loppet instiftades sedan Paul skänkt sin gedigna
prissamling, tunga silverpriser, till Bergsåker år
1982, när travbanan firade sitt 50-årsjubileum.
Priserna ställdes ut i en monter i huvudrestaurangen och en kort tid därefter stals hela
prissamlingen. Den har aldrig återfunnits.
Försäkringspengarna som utbetalades till travbanan kom att utgöra den ekonomiska grunden för loppet.

fölet Plurus (den yngre), men utan positivt resultat. Hästen fick sedan som fyraåring börja
arbeta i timmerskogen vintertid i Bodacke. Låg
här möjligen hemligheten bakom den kommande framgången? Plurus vann 97 segrar under sin karriär. Han var bäst på sprinterdistans
med en blixtrande snabbhet i starten.
Under åren 1951-1964 gjorde Plurus 394 starter och segrade 97 gånger, dvs. i var fjärde start.
Bland de tre främsta hästarna var han 240
gånger och utanför prislistan endast 54 gånger.
Plurus var en rekordhäst i många avseenden.
Han slutade sin tävlingskarriär 1964, 16 år gammal. Sista året tävlade han på dispens, eftersom
hans femtonårs säsong visade att han var både
friskare och piggare än de flesta yngre travhästarna. Plurus blev det sista 16-åriga kallblod som
deltog i reguljärt travlopp i Sverige.
Rekordet (kilometertid) 1.31,6 noterade Plurus
som femtonåring , men han travade på 1.32,0
under sin dispenssäsong det vill säga som
sextonåring. Det är värt att notera att det var
rekordtider utan dagens doserade banor och
modesulkys. Sammanlagt tjänade Plurus
260 000 kronor vilket omräknat i dagens penLidens tidning

Plurus och Paul Oscarson på Solvalla i
januari 1959. Seger före Solmund och Tore
Andersson. Ur boken Stjärntravare,
Århundradets travhästar i ord och bild.

16-årige Plurus vinner en av sina allra sista
segrar på Solänget 1964, klart före Hamra
med vitklädd körsven. Ur boken
Stjärntravare, Århundradets travhästar i
ord och bild.
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Pauls tankar vid utformandet av loppet var följande: Kort distans för att ge möjlighet till
nationsrekord (Extra premie utgår om nationsrekord slås.) Paul menade att starten var en del
av tävlingsmomentet och därför var det hans
önskan att loppet skulle startas med s.k. voltstart.

och uppfödarna Per-Martin Norberg och Charlotte Jansson. Fölets namn är Sillre Man.
Mamma är Paula Li efter Pål Lunar och pappa
är ingen mindre än världsrekordhållaren
Järvsöfaks! Vad månde bliva?
Vi önskar ägarna lycka till med Sillre Man.

Britt-Lis Borgström
OBS 1: Loppet till Paul Oscarsons minne på
Bergsåkers travbana i år går av stapeln torsdagen den 19 juli. Med hästar ur den norska och
svenska kallblodseliten.
OBS 2: Lidenloppet på Bergsåker (Sleipnerdagen i september varje år) skall inte blandas
samman med travloppet Paul Oscarsons minne.
Lidenloppet är ett sponsrat lopp av företagarna
i Liden.
OBS 3: Är det dags för en ny rekordhäst? Denna
Britt-Lis Borgström
gång i Sillre? Onsdagen den 2 maj 2007 klockan
Britt-Lis
Borgström
är född i Sundsvall, under
00.30 föddes i Sillre ett hingstföl hos ägarna
senare delen av 1950-talet. Hon kom i kontakt med Paul Oscarson genom sin pappa, som
redan i unga år blev god vän med Paul. Hon
blev tidigt fascinerad av travhästar och då speciellt kallblodstravare. Britt-Lis arbetar sedan
1975 som funktionär under tävlingsdagarna på
Bergsåkers travbana. Hon sitter i Sleipner
Bergsåkers styrelse sedan 1995, och var i 12 år
kassör och är nu vice ordförande. Till yrket är
Britt-Lis lärare i hemkunskap och samhällskunskap, och arbetar sedan 4 år tillbaka på
gymnasiesärskolan i Sundsvall.
Arne Johansson

Samtliga bilder på Paul Oscarson och
Plurus publiceras med tillstånd från
Bergsåkers Travbana.
Sillre Man. Foto: Tore Löfvenius
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