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Olympiska hockeyveteraner

På tio sidor  berättar Hans Brattberg om några legendariska hockeyprofiler och en hel 
del annat om den olympiska ishockeyhistorien. På den bild Hans tagit ser vi tre riktiga 
legendarer, Lasse Björn, Vladimir Zabrodsky och Hans Tvilling. 

Därför 
avgår
SOK-
bossen
   - sid 15 -

Jörgen Persson, 50, 
har spelat nära
sex tusen bollar
i sju olympiska spel
- sidorna  29-31  -
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2016 – olympiaår
 och jubileumsår
Vi håller årsmöte och firar 60-årsjubileum 
med OS-silverdamerna.
Många anser att vid sommar-OS finns två 
speciellt framträdande idrotter, friidrott och 
simning. Åtminstone ur publicitets- och åskå-
darsynpunkt är man beredd att hålla med. När 
vi i SOF inför fjolårets årsmöte på GIH skulle 
försöka hitta en intressant föreläsare hörde vi 
oss för hos Svenska Simförbundet och vi fick 
ett verkligt napp i OS-guldmedaljören från 
Sidney, Lasse Frölander. Han var inte bara 
en simmare av högsta klass. Han kunde också 
berätta om sin karriär på ett roande och fasci-
nerande sätt.
När SOF-styrelsen vid höstens styrelsemöte 
diskuterade temat för 2016 års möte så beslu-
tades att vi skulle satsa på friidrott. OS i Rio 
de Janeiro nalkades med lovande svenska frii-
drottare som kanske inte är mogna för medal-
jer redan i sommar men i Rio skaffar sig fin 
erfarenhet inför Tokyo-OS 2020.
Som föreläsare ville vi helst ha en kvinnlig 
och en manlig OS-guldmedaljör och gärna 
från olika generationer. Då föll valet själv-
fallet på Carolina Klüft, OS-guld 2004 och 
Anders Gärderud, guldman 1976. Vi bjöd in 
Carolina och Anders men tyvärr tackade båda 
nej. 
 Synd, tyckte vi. Framförallt gick vi miste om 
att få fira 40-årsjubileum med Anders Gär-
deruds bragd i Montreal 1976. Och då hade 
det gått hela 24 år sedan senaste OS-guldet i 
Helsingfors 1952 genom John Mikaelsson i 
gång. (Gång tillhör friidrott i internationella 
sammanhang men gång ingår inte i Svenska 
Friidrottsförbundets verksamhet).
Men det blir jubileumsfirande i alla fall vid 
SOF:s årsmöteskväll den 20 april. Det blir 
60-årsfirande med de senaste svenska OS-
medaljerna i gymnastik, en silver och en 
brons vid OS i Melbourne 1956. Till SOF:s 
årsmöte kommer Doris Hedberg-Asplund, 
Maude Karlén, Karin Lindberg-Lindén och 
Ann-Sofi Colling-Saltin vilka tillsammans 
med Eva Rönström-Ericsson och Evy Berg-

gren-Westerberg ingick 
i Sveriges lag som vann 
silver i gruppgymnastik 
med handredskap. Ann-
Sofi vann också en in-
dividuell bronsmedalj i 
hopp. I Melbourne blev 
det också OS-silver för 
William Thoresson i fri-
stående. 
Få fira 60-årsjubileum av olympiska medaljer 
tillsammans med medaljörerna, det är väl när 
Olympiahistoria är som bäst och därför hop-
pas jag att många av våra medlemmar deltar i 
firandet och årsmötesförhandlingarna på GIH 
i Stockholm den 20 april. Den formella inbju-
dan hittar ni längre in i denna SOF Bulletin.
Sedan 1956 har det inte blivit några svenska 
OS-medaljer i gymnastik. Efter OS 1956 kom 
öststaterna att totalt dominera tävlingsgym-
nastiken med sina statsproffs. Men det är roligt 
att vi i SOF får uppmärksamma våra duktiga 
gymnaster. Gymnastik är ju all idrotts verkli-
ga moder. I praktiskt taget all fysisk idrott in-
går ju gymnastiska rörelser, åtminstone under 
träningspassen. Dessutom får tävlingsgym-
nastik, i synnerhet damernas tävlingar, stor 
uppmärksamhet vid varje OS med stor publik 
och många TV-timmar. Förhoppningsvis får 
vi med någon svensk gymnast till OS i Rio.
  Om vi går tillbaka till friidrotten kan vi ty-
värr konstatera att det under vintern mest har 
handlat om dystra nyheter. Oegentligheter 
inom IAAF:s ledning, sedan avstängning av 
hela Rysslands friidrottare till inomhusmäs-
terskapen på grund av brister i ryska Wadas 
hantering av dopingärenden. Sedan Wada-
varningar till Kenyas friidrottsförbund och 
dråpslaget mot svensk friidrott när Abeba 
Aregawi fastnade i en dopingkontroll. Och nu 
fler misstankar mot olympisk medaljör från 
Turkiet under London-OS och till löpare från 
Etiopien. Vad blir det för OS-tävlingar i frii-
drott i Rio de Janeiro? 
Välkomna till GIH i Stockholm onsdagen 
den 20 april.
                     Håkan Sundström

ORDFÖRANDEN  HAR ORDET:
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Ordförande:
Håkan Sundström,
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129 37 Hägersten. Tel: 08-
88 68 17 (b); 070-347 44 28; 
E-post: hakan.sundstrom@
telia.com

Vice Ordförande:
Leif Yttergren
Sjökärret, Söder Edinge, 740 
10 Almunge Tel: 070-4912056; 
E-post: leif.yttergren@gih.se

Kassör: 
Äcke Ohlsson 
Blommensbergsvägen 178,   
126 52 Hägersten 
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Tel: 08-655 86 19 (b) 070-
565 37 55, E-post: marten.
hougstrom@bredband.net
Lars Tegner
Johannes plan 1,  111 38 
Stockholm; Tel:0721-52 97 10; 
E-post: lars.tegner48@gmail.com
Thord Eric Nilsson
Redaktör SOF-bulletinen
Hjortronvägen 19, 83162 
Östersund; Tel: 063-
512433 (b); 070-5124335; 
070-5124229 (ev). E-post: 
ThordEric.Nilsson@mittmedia.se
SOK:s representant:

Björn Folin,Storängens 
strandväg 20, 131 41 Nacka; 
Tel: 08-7165132 (b) 08-402 
68 05 (SOK), 0708-55 93 57, 
e-post: bjorn.folin@sok.se
Hedersordförande:
Ture Widlund 
Torsgatan 56, 113 37 
Stockholm; Tel: 08-341402, 
ture.widlund@bredband.net
Hedersmedlem:
Ove Karlsson, Gösta Ekmans 
väg 5, 129 35 Hägersten;Tel. 
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Revisorer: 
Birger Fält, Vetevägen 2, 145 
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birger.falt@bredband.net     
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SOF:s styrelse SOF:s plusgiro 54 14 10 - 7       
Årsavgift 2016: 250 kr.
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Ett farväl med visst vemod
Vid årsmötet om tre veckor lämnar jag SOF:s styrelse. Meningen var också att jag skulle 
lämna redaktörskapet för SOF-bulletinen, men den efterträdare som man vaskat fram 
lämnade häromdagen återbud.
Allt började för tio år sedan. Jag var nybliven pensionär och blev uppringd av de gamla 
vännerna Carl-Eric Asplund och Vidar Martinell, som ville att jag skulle överta sysslan 
efter hastigt bortgångne Stig Nilsson.
Så småningom tackade jag ja till det intressanta uppdraget. Det första numret jag gjorde 
var på sommaren 2006. Det var på 12 sidor. Den nivån höll vi ett tag, men sedan kom 
en ökning och redan på hösten 2008 var vi uppe i tre raka 44-sidiga. Vi bytte tryckeri 
och börjad eäven med färgbilder.  Så rullade det på med fylliga nummer. Rekordet blev 
ett ambitiöst nummer om vinter-OS 2010 med 68 sidor. Största numret hade nästan lika 
många sidor som hela produktionen 2007. Totalt har det på tio år blivit 1510 sidor.
Under åren har också medlemssiffrorna ökat från kring 200 för tio år sedan till nuvarande 
500. Medlemmarna tycks ha varit nöjda med produkten.
Tidigt förstod vi värdet av att ha notiser om jubilerande eller bortgångna olympier. Tommy 
Wahlsten har skött detta perfekt.  Utöver skribenter från ”den inre cirkeln” har vi kunnat 
glädjas åt bland annat Sune Sylvéns erfarenhetsgrundade krönikor, hans kollega Tecknar-
Anders träffsäkra teckningar och senast Hans Brattbergs reportage om ibland ganska udda 
grenar eller händelser. Innan han gick bort var även Wolf Lyberg flitig skribent.  Wolf hade 
blivit 100 nästa år.
Själv har jag alltid gillat att skriva, men tyvärr har redigeringsjobbet tagit mer och mer tid. 
Datoriserad redigering kom efter att jag prioriterat andra uppgifter i mitt sportchefsjobb 
på ÖP. Lite orutin och inte direkt en ynglings rapphet har gjort jobbet tidskrävande. De 
som jobbar med lite mer avancerat arbete på en dator vet också hur det kan krångla. Det 
har förorsakat att ibland har det varit jobb även sista natten mot presstopp. I detta nummer 
kostade mig en tvångsuppgradering till ett icke fungerande Windows 10, och återgång till 
sjuan, mig drygt fyra annars helt frigjorda arbetsdagar. Att få pusslet med lämnat material, 
egen disponibel tid, önskad utgivningsdag och tekniken att stämma är inte alltid lätt.  
Ända sedan 1964 – i 52 år – har jag i mer eller mindre känt pressen av deadline. Man kan 
undra varför man fortsätter med det även under tio pensionärsår. Och dessutom tar på sig 
ytterligare två tidningar (och en del böcker). Jag blev redan före SOF-tiden ordförande i 
Jämtlands Idrottshistoriska Förening och när tidigare redaktören för vårt ”Idrottsminnen” 
slutade var det kanske naturligt att jag tog över.  I friidrottens ledarveteraner med närmare 
200 medaljerade ledare runt om i landet var jag kassör och fick sedan även redaktörskapet 
av ”FLV-nytt” på köpet.   Att överlåta kassörskapet till en annan var mitt första 
nedtrappningssteg, SOF-uppdragen blir mitt andra. Jag har ytterligare närmare ett dussin 
uppdrag. 
Jag behåller det relativt lättsamma FLV-uppdraget och utvecklar möjligen det 
idrottshistoriska jobbet på hemmaplan. Det ligger bättre till 
rent geografiskt. Att systematisera mitt bildmaterial är också 
önskvärt. Redan före den digitala tiden fanns många bilder. 
Sedan har jag tagit en halv miljon bara grovgallrade bilder – 
de flesta efter år 2000.
Ja, nu förstår ni kanske varför jag lägger av – efter förvarning 
ett år i förväg. Det är med både vemod och  glädje jag tar det 
nödvändiga steget.                                                                 Thord Eric Nilsson, 75 i höst
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Välkommen till SOF:s årsmöte 
 och fira 60-årsjubileum av Sveriges  senaste OS-medaljer i gymnastik! 
 Årsmötet äger rum på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan,  
 Lidingövägen 1, Stockholm onsdagen den 20 april 2016 kl. 18.00
Vi  inleder kl. 18 med att äta middag tillsammans med Doris Hedberg-Asplund, Maude Karlén, Ka-
rin Lindberg-Lindén och Ann-Sofi Colling-Saltin vilka vid OS i Melbourne 1956 deltog i Sveriges 
lag som vann silver i gruppgymnastik med redskap. 
OS-damerna vill fira 60-årsjubileet med SOF-medlemmarna och berätta i ord och film från OS i 
Melbourne. Det här är när Olympiahistoria är som bäst! 
Kvällen avslutas sedan med SOF:s årsmöte.
Vill du äta middag, anmäl detta till vår sekreterare Christina Haarlem (olympier 1960),   tel. 073-
590 54 76, e-post: christina.haarlem@bredband.net senast onsdag den 13 april. 
Middagen, bestående av helstekt laxfilé med vitvinssås och haricots verts, grönsaksbuffé inkl. dres-
sing, potatis, hembakad focaccia med smör, mineralvatten, kaffe, te och småkakor   kostar 130:-

Hjärtligt välkommen!

Träning på stranden i Melbourne. Vi ser Eva Rönström, Doris Hedberg och Maud Karlén.  
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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen i Sveriges Olympiahistoriska Förening, SOF bestod under verksamhetsåret 
2015  av följande :

Ordförande: 
Håkan Sundström omvald vid årsmötet 2015
Ledamöter:
Christina Haarlem nyvald vid årsmötet 2015 efter Bengt Skött
Mårten Hougström nyvald vid årsmötet 2015 efter Bengt Ekstedt
Thord Eric Nilsson omvald vid årsmötet 2014 
  redaktör och ansvarig utgivare för SOF Bulletinen 
Äcke Ohlsson omvald vid årsmötet 2014
Lars Tegner nyvald vid årsmötet 2015 efter Börje Larsson
Leif Yttergren nyvald vid årsmötet 2014 
Björn Folin adjungerad repr. för Sveriges Olympiska Kommitté
Revisorer:
Bo Nilsson omvald vid årsmötet 2014
Birger Fält (suppleant) nyvald vid årsmötet 2015 på ett år
Valberedning:
Mats Taxén (ordförande) omvald vid årsmötet 2015
Börje Larsson nyvald vid årsmötet 2015 
Bengt Skött nyvald vid årsmötet 2015
SOF:s bibliotek
Den sedan flera år utdragna frågan om SOF:s bibliotek fick under verksamhetsåret sin 
lösning. Under maj 2015 flyttades SOF:s bibliotek från sin gamla lokal hos hedersord-
föranden Ture Widlund på Torsgatan i Stockholm till lokal i Klocktornet på Olympia-
stadion, Lidingövägen i Stockholm. Där disponerar SOF på femte våningen ett rum på 
25 kvadratmeter. Arbetet med att färdigställa lokalen till ett funktionellt bibliotek inled-
des under verksamhetsåret.
Uppskattade simmare vid årsmötet
Årsmötet arrangerades onsdagen den 22 april på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan 
i Stockholm. Drygt 30 medlemmar samlades för att efter en god middag i GIH:s restau-
rang få lyssna till två gäster, båda f d olympiska simmare. Bengt Jönsson, OS-simmare 
i Montreal 1976, styrelseledamot i SOK och generalsekreterare i Svenska Simförbundet 
inledde med att prata om simförbundets satsning mot OS i Rio de Janeiro 2016.
Sedan framträdde Lars Frölander, olympisk guldmedaljör på 100 m fjäril i Sydney 2000 
och silvermedaljör i två OS-lagkapper. Han berättade på ett fascinerande sätt om hur 
han började med simning och om sin långa och framgångsrika karriär som omfattade 
hela sex olympiska spel mellan 1992 och 2012. 
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Kvällen avslutades sedan med själva årsmötet som leddes av rutinerade mötesordföran-
den Lars Liljegren. 
Höstträff med Sveriges ende individuelle guldmedaljör i OS-fäktning
SOF:s höstträff ägde rum på Riksidrottsmuseet i Stockholm onsdagen den 11 november.
Träffen gick i fäktningens tecken där 1980 års olympiske guldmedaljör i värja, Johan 
Harmenberg med text och bilder berättade om sin framgångsrika karriär som vid sidan 
av OS-guldet 1980 omfattade också dubbla VM-guld 1977.
Lars Liljegren, ordförande i Svenska Fäktförbundet berättade sedan hur fäktningen satsar 
mot deltagande i Rio-OS.
 SOF- Bulletinen
Vårt medlemsorgan SOF-Bulletinen kom som vanligt ut med fyra nummer. Nr 1 och Nr 
2 2015 innehöll båda 40 sidor, nr 3 36 sidor medan nr 4 hade hela 52 sidor.  
Redaktör för SOF-Bulletinen sedan 10 år är Thord Eric Nilsson som vid sidan av redige-
ring och layout även svarade för en stor del av artiklar, bilder och resultatsammanställ-
ningar. Andra framträdande medarbetare är ”Tecknar-Anders” Andersö, Sune Sylvén 
och Tommy Wahlsten med den ”Olympiska Familjen”. En ny medarbetare, Hans Bratt-
berg, skrev om Ingemar Johansson och OS-bragder i gymnastik, rodd och skytte. 
Hall of Fame
Idén om att starta ”SOHOF, Sveriges Olympiska Hall of Fame” har kommit ett litet steg 
framåt sedan förnyade kontakter tagits med Sveriges Olympiska Kommitté. 
Medlemmar
Vid 2015 års slut var antalet medlemmar i SOF 508, att jämföra med 492 vid motsva-
rande tid 2014. 
SOF:s ekonomi 
 redovisade ett underskott på 8 476  kr jämfört med ett underskott på 6 065 kr förra verk-
samhetsåret. Orsaken till underskottet berodde främst på flytten av biblioteket till Olympiastadion 
och ökade kostnader för SOF Bulletinen.
I övrigt hänvisas till styrelsens resultat- och balansräkning.

     
  Styrelsen i Sveriges Olympiahistoriska Förening
  
 Håkan Sundström, ordförande Leif Yttergren, vice ordförande

 Christina Haarlem, sekreterare Äcke Olsson kassör 

 Mårten Hougström, medlemsansvarig  Lars Tegner, biblioteksansvarig

Thord Eric Nilsson, redaktör SOF-Bulletinen

Björn Folin, SOK:s representant
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Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av två protokolljusterare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och 
tillika vara rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista med anmälan av eventuella övriga frågor.
6. Kandidatnominering inför val
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksam-
hets-/räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhets-/räken-
skapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår.     
11. Fastställande av medlemsavgifter. 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
13. Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b)  tre (3) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c)  en (1) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; 
d)  tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk 
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
varit med i kallelsen till mötet. 
15. Informationer 

 
Förslag till verksamhetsplan

Styrelsen föreslår årsmötet att vi fortsätter med sedvanlig verksamhet som att

•  SOF Bulletinen utkommer med fyra nummer med intressanta artiklar, nyheter och  Olympiska 
Familjen,

•  Medlemsmöten arrangeras en gång på våren (årsmöte) och en gång på hösten. 

Till medlemsmötena inbjuds personer som har eller ska medverka i olympiska sammanhang.  

•  SOF fortsätter att utveckla sitt nya bibliotek i olympisk miljö, i hyrd lokal i Olympiastadion.

•  Arbetet fortsätter att i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté bilda  Sveriges Olympiska 
Hall of Fame, SOHoF.
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EKONOMISK RAPPORT
BALANSRÄKNING

Utgående Ingående
TILLGÅNGAR
Plusgiro 67 977,81 92 343,82
Kundfordran 3 000,00 0,00
Boklager 0,00 450,00
S:a tillgångar 70 977,81 92 793,82
  
SKULDER  
Förutbet. medlemsavg. 2015 -10 650,00 -48 775,00
Leverantörsskuld -24 959,00 -175,00
S:a skulder -35 609,00 -48 950,00
EGET KAPITAL  
Balanserat resultat 43 896,44 49 896,44
Årets resultat -8 475,01 -6 065,62

S:a Eget kapital 35 421,43 43 843,82

S:A SKULDER/ EGET KAPITAL 71 030,43 92 793,82

RESULTATRÄKNING 

 Resultat 2015           Budget 2015        Resultat 2014
INTÄKTER
Medlemsavgifter 112 025,00 112 500,00 109 725,00
Annonser/Bidrag 3 000,00 2 500,00 5 000,00
Intäktsränta, Nordea 0 500 284,38
Övriga intäkter 0 100 100
S:a intäkter 115 025,00 115 600,00 115 109,38
   
KOSTNADER   
SOF-Bulletinen -102 858,61 -100 000,00 -97 936,00
Hyra biblioteket 0 -15 000,00 0
Flyttkostnad (biblioteket) -5 664,00 -7 500,00 0
Porto, övrigt -850,00 -1 000,00 -1 307,00
Medlemsmöten m.m. -10 787,00 -8 000,00 -8 690,00
Pg-avgifter -966,00 -750 -768
Resor 0 -3 000,00 -2 932,00
Kontorsmaterial 1 749,40 -1 500,00 -2 209,00
Gåvor 0 -1 000,00 -3 684,00
Vinster 0 0 -540
Övriga kostnader 625,00 -1 500,00 -3 109,00

S:a kostnader -123 500,01 -139 250,00 -121 175,00
   
Årets vinst/förlust -8 475,01 -23 650,00 6 065,62
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 Budget 2016 Budget 2015 Resultat 2015
INTÄKTER  
Medlemsavgifter (480 st x 250) 120 000,00 112 500,00 112 025,00
Annonser/Bidrag 1 000,00 2 500,00 3 000,00
Intäktsränta, Nordea 0 500,00 0
Övriga intäkter 0 100,00 0
S:a intäkter 121 000,00 115 600,00 115 025,00
KOSTNADER   
SOF-Bulletinen -106 000,00 -100 000,00 -102 858,61
Hyra lokal -15 000,00 -15 000,00 0
Flyttkostnad -1 000,00 -7 500,00 -5 664,00
Porto, övrigt -1 500,00 -1 000,00 -850
Medlemsmöten m.m. -9 500,00 -8 000,00 -10 787,00
Pg-avgifter -1 000,00 -750,00 -966
Resor 0 -3 000,00 0
Kontorsmaterial -1 500,00 -1 500,00 1 749,40
Gåvor 0 -1 000,00 0
Övriga kostnader -500,00 -1 500,00 625
S:a kostnader -136 000,00 -139 250,00 -123 500,01
Över/underskott -15 000,00 -23 650,00 -8 475,01

BUDGETFÖRSLAG
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SUNE SYLVÉN:

OS-guld alltid en bra 
chans till bragdguld

En olympisk guldmedalj ökar nästan alltid en 
idrottsutövares möjligheter att få bragdmedal-
jen, men det finns inga garantier. Dels kan den 
interna svenska OS-konkurrensen vara hård, 
dels kan också någon icke-olympier anses 
vara starkare.
Huvudregeln är dock klar: Olympiska år 
belönas i allmänhet framgångsrika och 
medaljerade olympier. Undantag har skett 
1952,1994,1998, 2002 och 2008.
 Exemplen är många med början redan 1928 
då Per-Erik ”Särna” Hedlund belönades för 
sin seger på 50 km i St Moritz starkt kuperade 
terräng. Att han i förbifarten lanserade den 
vita svenska landslagsdräkten var knappast 
något som den då nyinrättade bragdjuryn tog 
hänsyn till. 
Fyra år senare var det omöjligt att gå förbi 
brottaren Ivar Johansson, som i Los Angeles 
vunnit guld i två olika viktklasser med fakir-
mässig blixtbantning mellan bragderna.
1936 var det dags för längdåkning igen och 
trots en klassisk fyrfaldig svensk seger på fem-
milen i Garmisch-Partenkirchen gick bragd-
guldet till Erik ”Kiruna-Lasse” Larsson som 
sensationellt segrade på 18 km sedan flera av 
de tippade svenskarna sviktat.

Tolv år senare i London och St Moritz gyn-
nade ett intensivt medaljregn svenskarna, vars 
chanser ju kraftigt stärkts av att landet sluppit 
undan det andra världskriget. 
Guldmedaljörerna i längdåkning och i frii-
drott var nog favoriter och dessutom fanns en 
världsmästare på cykel vid sidan av OS, men 
bragdmedaljen gick till segraren i den forntida 
svenska paradgrenen modern femkamp, Wille 
Grut. Oerhört hyllad i brittisk press, vilket sä-
kert bidrog till juryns beslut. 
En nutida betraktare förvånar sig en aning 
över att segraren på 1500 m, Henry Eriksson, 
förbigicks.

Åtta OS-guldmedaljörer räckte inte
1952 är ett märkligt bragdmedaljår. Sverige 
tog åtta guld i Helsingfors, men bragdguldet 
gick till långdistansaren Walter Nyström, som 
nådde mycket blygsamma placeringar, långt 
ifrån prispallen. Han belönades för ett fint 
svenskt rekord senare på hösten, men fortfa-
rande är detta ett av de mest besynnerliga be-
sluten i bragdguldets brokiga historia.
1956 belönades två giganter i den svenska 
idrottshistorien, Sixten Jernberg och Lasse 
Hall. Den senare hade avslutat sin fenome-
nala moderna femkampskarriär, den förre var 
på väg mot sin karriärs höjdpunkt. Bådas OS-
guld var av högsta karat.
1960 blev visserligen Jernberg guldmedaljör 
ännu en gång, nu i Squaw Valley, men varken 
han eller den förste segraren i olympiskt skid-
skytte, Klas Lestander, fick bragdmedaljen. 
Det var tunnsått med olympiskt guld i Rom 
på sommaren och i stället gick den fina belö-
ningen till simmerskan Jane Cederquist, som 
tagit silver på 400 m fritt. Jane var också den 
första kvinnliga bragdmedaljören, endast 15 
år gammal.

Henry Erikssons se-
ger på 1500 m vid OS 
i London 1948 före 
Lennart Strand (till 
vänster på bilden) 
räckte inte mot Wille 
Gruts guld i modern 
femkamp.
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1964 klev Rolf Peterson guldmedaljör i kanot i 
Tokyo och var utan större konkurrens i bragd-
debatten. Lika enkelt var nog valet fyra år se-
nare när Toini Gustafsson-Rönnlund åkte hem 
två skidguld i Grenoble. Glansfulla var Ulrika 
Knapes prestationer i  simhopp i München 
1972. Dubble guldmedaljören Gunnar Larsson 
hade redan fått bragdguldet 1970. Den sensa-
tionelle pistolvinnaren Ragnar Skanåker för-
svann i debatten.
1976 var ett svagt vinterolympiskt år för Sve-
rige. Desto roligare måste det ha varit för juryn 
att dubbelbelöna hindersegraren Anders Gär-
derud och cykeltriumfatorn Bernt Johansson 
för deras bejublade insatser i Montreal.
 1980 drabbades sommarspelen i Moskva av 
västs bojkott. Det sänkte nog värdet på några 
guldmedaljer och i stället valde juryn Thomas 
Wassberg för hans rekordknappa seger över 
Finlands Juha Mieto. Följderna av detta beslut 
är kända. Wassberg tackade nej till medaljen, 
men tog till slut emot belöningen 33 år senare.

1984 var Gunde Svans år i Sarajevos längd-
spår. Hans OS-insats slog ut allt, inklusive det 
DC-lag som så sensationellt besegrat USA i 
finalen. Lika omöjligt var det 1988 att förbigå 
den siste store svenske skrinnaren Tomas Gus-
tafsons gulddubbel i Calgary.
1992 var den sista gången som vinterspel och 
sommarspel gick samtidigt. Bragdguldet gick 
till bordtennisens geni JO Waldner, som i sis-
ta stund gav Sverige ett efterlängtat guld i de 
vackra spelen i Barcelona.
1994 säkrades Tre Kronors första OS-guld i 
Lillehammer, men denna prestation var till 
slut chanslös gentemot den emotionella resa 
Tommy Svenssons  fotbollslandslag gjorde i 
VM i USA. Brons slog för en gångs skull ut 
guld. Folket jublade.
1996 kunde Ludmila Engquist ha fått bragd-
medaljen efter seger på 100 m häck i Atlanta. 
I stället föredrog juryns majoritet att belöna 
kanotisterna Agneta Andersson och Susanne 
Gunnarsson, olympiska guldmedaljörer, trots 
tidigare kontroverser dem emellan.
Vinterspelen i Nagano 1998 såg inga svenska 
guldmedaljörer och bragdguldet hamnade hos 
handbollslandslaget som vunnit EM. Diskus-
sionen hade förmodligen blivit mycket het om 
Niklas Jonsson lyckats besegra den annars så 
suveräne Björn Dählie på 50 km, men det fat-
tades några sekunder.
I Sydney 2000 gladde Lars Frölander med 
guld på 100 m fjäril och sedan gladde bragdju-
ryn honom.

Toini Gustafsson, numera Rönnlund, var ett 
självklart val 1968. Här en ganska färsk bild av 
Toini med sin och maken Assars medaljsamling.

Thomas Wassberg med sin bragdmedalj, lagrad 
betydligt längre än till och med en Västerbot-
tensost eller fin whisky.
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2002 noterades en 
tämligen svag svensk 
OS-insats i Salt Lake 
City, bland annat föll 
Tre Kronor sensa-
tionellt mot Vitryss-
land. Detta öppnade 
dörren för cyklisten 
Susanne Ljungskog, 
energisk och taktisk 
världsmästarinna.
I Aten 2004 upplevde 
svensk friidrott sina 
starkaste olympiska 
stunder i modern tid, 
med guld för Caro-
lina Klüft, Christian 
Olsson och Stefan 
Holm. Klüft hade re-
dan fått bragdguldet 
och nu belönades Holm, vars nerver höll i en 
tuff thriller. Kanske borde juryn ha gjort som 
1976, när Anders Gärderud och Bernt Johans-
son fick var sin medalj, men man stod fast 
vid statuternas grundprincip om att endast en 
medalj per år bör utdelas.
Vinterspelen i Turin blev glansfulla för svensk 
idrott, guldregn. I bragdjuryn stod debatten 
het mellan främst mellan Tre Kronor och Anja 

Pärson. Anja segrade efter flera omröstningar 
med knapp marginal.
2008 gick bragdguldet sommarolympierna 
förbi, men i stället belönades för första gång-
en en paralympier, den fenomenale Jonas Ja-
cobsson.
I Vancouver 2010 fick äntligen det svenska 
stafettlandslaget revansch på främst Norge ef-
ter decenniers frustration. Bragdguldet fram-
stod som en självklarhet.
Ett guld i segling blev den enda segern för 
Sverige i London-OS 2012. Bragdguldet pla-
cerades dock hos triatleten Lisa Nordén, ef-
ter hennes ytterst knappa spurtförlust. Det var 
andra gången en olympisk silvermedaljör fick 
Bragdguldet.
I Sotji 2014 fortsatte skidframgångarna. 
Främst gladde damernas stafettlag som seg-
rade efter en stark insats med en enastående 
slutsträcka av Charlotte Kalla som särskilt 
glädjeämne.
Som sammanfattning kan fastslås att bragdju-
ryn ända sedan 1928 fäst mycket stor vikt vid 
olympiska framgångar. OS-guld innebär dock 
inte någon bragdmedaljsgaranti, särskilt inte 
de år när Sverige tagit hem flera segrar. Värst 
”drabbat” är kanske ishockeylandslaget Tre 
Kronor som nobbats två gånger, i Lilleham-
mer och Turin, trots härliga olympiska guld-
succéer.
Men det kommer alltid nya chanser.

Guldkvartetten från Sotji fick bragdmedaljen, fr v Charlotte Kalla, Emma 
Wikén, Anna Haag och Ida Ingemarsdotter.

Lisa Nordéns triathlonsilver vid OS 2010 räckte. 
Det var guldsnudd, kanske t o m mer...
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Sanningen bakom bragdgulden
Svenska Dagbladets Guldmedalj, populärt kall-
lad bragdguldet, vållar alltid diskussion. Bland 
allmänheten, bland journalister och alla exper-
ter. Diskussionen inom juryn är säkert också liv-
lig. Det är inte alla gånger man kan göra som 
då Gunder Hägg fick medaljen 1942, då inställ-
des mötet och man ringde runt och frågade om 
”han” skulle få medaljen.
Ibland har det också myglats på andra sätt som 
då Ingemar Johansson inte fick medaljen 1959, 
det år han boxade hem VM-titeln. Det fanns ett 
motstånd mot både proffs och boxning. Disk-
ningen 1952 låg nog också Ingo i fatet. 
Agne Simonsson fick bragdguldet. Han hade 
gjort två mål i en landskamp mot England. Nu-
mera kallar man de matcherna för vänskapsmat-
cher. Agnes bragdguld 1959 ser lite lättförtjänt 
ut när man betänker att Zlatan Ibrahimovic ald-
rig fått bragdguldet. Zlatan är dock inte ensam 
världsstjärna med en prestation som inte höll 
just det året. Magdalena Forsberg är en annan.
Det finns många hemligheter kring bragdguldet 
och vem skulle vara med lämpad att avslöja dem 
än pensionärskollegan Sune Sylvén, som var 
bragdjuryns sekreterare i 27 år. I boken ”Bragd-
guldets hemligheter” berättar han om spelet i 
bragdnämnden.  Sune är också modig nog att 
undra lite över Bragdguldets framtid i en tidning 
som numera saknar sportredaktion och som ock-
så kan bli decimerat på annat sätt. 
Det spås en framtid med viss papperstidnings-
brist. Om kopplingen mellan OS och bragdme-
daljörer kan ni för övrigt läsa i detta nummer.   
Man kan undra hur det blir i år när vårt största 
OS-hopp, Sara Sjöström redan fått guldet?

Den mycket läsvärda 
boken innehåller både 
den officiella bakgrun-
den och spelet bakom 
valet av medaljör. 
På omslaget ser vi Tho-
mas Wassberg vars 
bragdguld blev mer väl-
lagrad än en Västerbot-
tensost eller god whis-
ky. Thomas funderade i 
33 år.
     Thord Eric Nilsson Nästa bulletin: Anders Olympiska hstoria 1972
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Av Sune Sylvén 
 För någon vecka sedan meddelade ordföran-
den i Sveriges olympiska kommitté (SOK), 
Stefan Lindeberg, 66, att han nu i vår lämnar 
den post han fick efter en omröstning 2000.
Under denna tid har han och hans kamrater i 
SOK ansvarat för trupper till åtta olympiska 
spel och den sammanlagda medaljskörden har 
blivit 23 guld, 27 silver och 28 brons.
Nyfiken Grå har ställt några frågor till Stefan 
Lindeberg. Framför allt vill han att Sverige 
och Stockholm skall tilldelas vinter-OS 2026. 
Det skulle vara enormt betydelsefullt för den 
svenska idrotten.
FRÅGA: Ligger det någon stridighet inom 
SOK bakom din avgång?
SVAR: - Absolut inte. Det är rätt tid. Ett 
svenskt OS är det viktigaste vi har. Vi behöver 
den hävstången för att vitalisera hela idrotten! 
Jag har dragit ett lass hit fram och nu ligger 
bollen hos stan (Stockholm) för beslut om ut-
redning. 
- Blir det nej ska jag bytas ut och blir det ja ska 
en ny ledning in för att kunna hålla i taktpin-
nen från utredning in i kampanj och till värd-
skapet. 
På vilket sätt har SOK utvecklats under 
dina 16 år?
- Talangprogrammet! Ökningen av sponsors-
intäkterna till 100 mkr så att fler killar och 
tjejer får chans. Drömprojektet med Olympic 
Days som nått mer än 75 000 unga, 25 för-
äldrar och 1500 föreningar. Samt nu Heroes 
of Tomorrow, där vi rullar i förorterna på jakt 
efter talangreserven.
Vad har varit roligast?
- Att vi haft ett sånt tryck i laget på Stadion 
(SOK har sitt kansli i Sofia-tornet i Stock-
holms olympiastadion). Så mycket energi, så 
mycket lust att stötta unga, ständigt på jakt ef-
ter utveckling. Att vi orkat hela tiden, vågat 
pröva nya vägar.
Vad har varit tyngst?

- När vi tvingats in i idrottspolitikens sandlå-
da. När andra trott att det är organisationsut-
redningar som ska lösa problemen. När några 
trott att större blir bättre i stället för trögare, 
försiktigare och långsammare.
Länge rådde oenighet mellan SOK och RF 
när det gällde elitidrottsstödet. Är gammalt 
groll glömt?
- Vi fastnade i det interna käbblet för länge. 
Regeringen gav vårt statsbidrag till RF till 
talanger och några år senare var de borta. Vi 
borde snabbare ha insett vad som var på väg. 
Nu tappade vi ett par år. Men det tvingade oss 
att inse att lösningen inte ligger i bidrag utan 
i affärsmässiga samarbeten. Efter det ökade vi 
sponsorsintäkterna med 250 procent till 100 
miljoner kronor.
Vad är det viktigaste SOK uppnått efter 
millennieskiftet?
- Att idrotten haft en spjutspetsorganisation, 
som drivit på utvecklingen, ”i all ödmjukhet”.
Vad är den viktigaste uppgiften i framti-
den?

Därför avgår SOK-bossen

Stefan Lindberg avgår som ordförande i 
Sveriges Olympiska kommitté.
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- Ett svenskt OS! Vi behöver den hävstången, 
det stora gemensamma projektet att samla ihop 
en generation av unga mot ett gemensamt mål. 
Och att använda det för att våga pröva nya sätt 
av idrott, släppa fram de ungas kreativitet.
Beror framgång i idrott bara på riklig till-
gång till pengar? Hur många miljoner till 
behöver svensk toppidrott?
- Det finns ett trist samband mellan pengar och 
medaljer.  Var tredje aktiv som passerar vårt 
talangprogram tar medalj i VM eller OS inom 
4-5 år. Det är en tredjedel oavsett om man har 
få eller har råd att ha många i programmet, en-
kelt.
- Vi har i dag inga statsbidrag för talangut-
veckling. Allt går på sponsorspengar. Vi är 
bland de bästa i världen bland NOC:s (Natio-
nella olympiska kommittéer) på att jaga fram 
sponsorpengar. Men vad ”hjälper det” när an-
dra får miljardbelopp per år för att förbereda 
kommande OS-trupper.
- Ingen i Sverige fattar under vilka förhållan-
den vi försöker konkurrera. Det är helt galet 
att vi lyckas så bra. Och helt galet att politiken 
inte förstår signalvärdet att ge våra talanger 
chansen!
Vilka är våra största medaljchanser i Rio i 
sommar? Åker du dit?
- Kommenterar jag aldrig. Fel fokus! Tror inte 
jag åker dit.
Längdskidåkning har varit en pålitlig med-
aljleverantör. Hur ser du på årets tämligen 
misslyckade säsong? Kan Kalla och kom-
pani komma tillbaka?
- Absolut. En normal reaktion. Det kan komma 
efter misslyckanden och efter framgång. Går 
det bra kan man lätt hamna i ett läge ”det här 
kan vi” och så är man efter igen.
Det är också så att om du systematiskt ökar 
din träningsdos så kan du stagnera och det kan 
ta år innan det släpper igen. Kolla Björgen 
runt Turin-OS(2006). Det är då omgivningen 
måste visa tilltro och uthållighet. Inte svenska 
journalisters och svenskars i gemen bästa gren.
Hur ska SOK kunna vända svenska folkets 
avoghet mot tanken på att Sverige skall ar-
rangera OS? Hur realistiskt är Stockholm-

salternativet 2026?
- Stockholm har ett kanonbud på gång. IOK 
(Internationella olympiska kommittén) har 
gjort stora förbättringar, men fortfarande be-
hövs det OS-koncept, som bygger på de nya 
reglerna hela vägen.
- Det kommer att vara Stockholm som först 
gör det. Vi ska sätta exemplet en gång till som 
1912! Det viktigaste för folk är kanske ändå 
att IOK ger ett bidrag på 7, 5 miljarder kronor. 
Det fanns inte senast vi sökte. Det vänder hela 
projektet!
- Fortfarande tror en del att vi ska använda 
”befintliga arenor” för att spara pengar oavsett 
om det är hoppbackar i Falun eller bobbanor i 
Lillehammet. Men då får vi inte spelen.
- Det handlar inte om att göra ett lågpris-OS. 
Det behövs inte, ekonomin är urstark i dag.
- Vi borde kunna gå ur ett OS med en efter-
bruksfond på ett par miljarder kronor. Det 
skulle ge oss en riskfond för fler stora event, 
utan att springa till regeringen hela tiden.
- Också ett exempel på gammalt tänkande: 
Fortfarande pågår seminarierna och springet i 
regeringskorridorerna.
Se den nya kartan. Kört hårt. Ta initiativet, - 
Men idrotten sitter för fast i att en ny tid ska 
mötas med gamla lösningar. Vi behöver ett OS 
som ruskas om!
IOK har renats och förbättrats på senare år 
under Rogge och Bach. Vad kan göras för 
att förbättra anseendet?
- Ett OS i Stockholm skulle kunna sätta exem-
pel! IOK kommer att ställa krav på extern revi-
sion för att de internationella förbunden får del 
av TV-pengarna efter OS. Och de kommer att 
kräva att förbunden följer IOK:s kod för Good 
Governance för att förbunden ska få vara kvar 
på OS-programmet.
Om du fick tre önskningar för svensks 
idrotts del, vilka skulle det bli?
- OS, OS, OS – rätt använt en hävstång för all 
idrott i 10 år från i dag!
(Publicerat på webbsidan ”Nyfiken Grå”)
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 Vinter-Olympia med ”Lill-
Lulles” segergest - klub-
ban i vädret - hängde på en 
krok i Gamla cigarraffärens 
skyltfönster på Kungsgatan i 
Växjö. 
 Året var 1952, jag var åtta 
år och hade funnit mitt livs 
första verkliga  mål i stället 
för att köpa godis: Att tjäna 
ihop till de 3:75 som Vinter-
Olympia kostade. 
Min lycka kände inga grän-
ser när den åtrådda dyrgri-
pen lyftes ner, och jag spän-
de fast den på pakethållaren 
varpå jag i glädjerus tram-
pade uppför den långa öster-
backen.
Väl hemma slukade jag allt 
om den blågula bronsbrag-
den i allmänhet och den tju-
goårige Sven ”Tumba” Jo-
hansson i synnerhet.

Firande i förtid
 Sven Tumba, som han seder-
mera hette, gick bort 2011. 
Sitt minne av bronsmatchen 
delade han med sig i ”MITT 
RIKA LIV eller DEN NAK-
NA SANNINGEN” som gavs 
ut 1995:
”Men det största minnet från Oslo härrör sig 
från efter själva OS-avslutningen. På sönda-
gen den sista dagen hade vi slagit tjeckerna 
och alla vi svenskar tog för givet att vi därmed 
hade tagit hem bronsmedaljen. Därför gick vi 
ut på byn på kvällen och firade och kom så 
småningom att hamna på lite olika ställen. 
Då visade det sig att vi inte alls hade vunnit 
brons! En omspelsmatch mellan Tre Kronor 
och Tjeckoslovakien dagen därpå skulle istäl-
let avgöra. Det var ju bussigt av Olympiska 
Kommittén att ordna en sådan grej när drygt 

halva gänget var ute på olika hak och firade...
 Aldrig någonsin i Tre Kronors historia har 
det varit sådan klappjakt på spelare för att få 
dem fräscha och fina till dagen efter. En del 
killar hittades ombord på några båtar som 
låg i hamnen, somliga på olika restaurang-
er. I alla fall, vi kördes till hotellet, duscha-
des, sattes i en bastu och fräschades till. När 
klockan slog midnatt låg alla och sussade 
sött. Nästa dag var vi så på alerten att vi två-
lade till tjeckerna med 5-3 och därmed hade  
vi vunnit bronspengen för andra gången på 
lika många dagar.” 

Sekunder från silver vid OS 1952
HANS BRATTBERGS HOCKEYHISTORIA:

”Lill-Lulle” med klubban i vädret lockade åttaåringen mer 
än godis. (VINTER-OLYMPIA 1952)
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Illustrationer från REKORDMAGASINET med Lasse Björn samt tvillingarna Hans och 
Stig Andersson, som så småningom antog efternamnet Tvilling.
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 Så långt historieberättaren Tumba. Det är 
bara det att Vinter-Olympia 1952 berättar 
om en enda bronsmatch - inte två. Och det 
bekräftas av Hasse Tvilling och Lasse Björn, 
som när detta skrivs återstår av bronsgänget 
från Oslo.
- Om det var någon som var ute och rumlade 
så var det nog Tumba själv, kommenterar 
Hasse Tvilling.
 Tre Kronor förlorade först mot tjeckerna 
med 4-0 - så de som var ute och svirade sökte 
snarare tröst. Men så blev det omspel, och där 
blågult underläge, 0-3. I Rekordmagasinet 
blir Lasse Björn baksidans seriefigur:
”Trots att den cirka 1.90 långe grabben med 
det friska krigarhumöret var både svensk 
mästare och hade internationell rutin, tyckte 
många att Lasse Björn var alltför oerfaren 
för en olympisk turnering, då han uttogs till 
Oslo-OS. Men Lasse stod pall. Mot tjeckerna 
låg de våra under med 3-0 och det såg hel-
mörkt ut för våra puckare.
 Det var då som Lars Björn, reservbacken, 
satte in sin stöt och mötte den finurlige Dan-

da på halvdistans och med en perfekt skul-
dertackling välte honom över ända. Tjecken 
kom upp igen, men runt omkring honom stod 
förvånade lagkamrater och ville inte tro sina 
ögon. Förtrollningen var bruten och Tre Kro-
nor tog brons med 5-3.”

Kunde ha tagit silver
- Men vi kunde ha vunnit silver, säger Hasse 
Tvilling. Guldmedaljörerna Kanada gjorde 
sitt 3-2-mål mot oss när det bara var tjugo 
sekunder kvar. Hade dom satt in brorsan och 
mej hade vi klarat oavgjort, kanadensarna 
hade inte kommit i närheten av pucken!
 Hasse och Stig Andersson, sedermera Tvil-
ling, användes alltid i vad som numera kallas 
boxplay. Som radarpar for de runt och spe-
lade pucken till varandra för att få tiden att 
gå. Det kallades fisklir - inte ens Hasse själv 
vet varför.
 I 2-3 matchen mot blivande guldmedaljörer-
na Kanada hade Lasse Björn - jämnårig med 
Tumba - fått rycka in som ordinarie back se-
dan Sven Thunman skadats. 

Samlingsbild från Rekordmagasinet 1952
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Av Hans Brattberg
1952 fanns ingen TV, svenska folket lyssnade 
till Hyland. Han fick alla att lyssna - även de 
som var ointresserade av idrott - man rycktes 
med av hans förmåga att följa rytmen i ishock-
eymatcherna. När tempot ökade kunde han 
plötsligt bromsa och göra en paus som bara 
ökade spänningen.
Själv visste jag inget om ishockey, allra minst 
hur många utespelare i ett lag som samtidigt 
var på isen. Men jag lärde mej snabbt  namnen 
på sju av de spelare som räknats upp. För mej 
själv lekte jag Hyland - med  ramsan som jag 
aldrig glömmer: 

Klassiska referat
”Tumba till Lill-Lulle, Lill-Lulle till Epa, Epa 
till Rune, Rune till Åke, Åke till Almqvist, 
Almqvist till Thunman,Thunman till Tumba, 
Tumba till Lill-Lulle och så vidare.  Pucken 
gick bara runt - ingen gjorde mål!
Först några år in på 1960-talet köptes en TV 
till  mitt föräldrahem. Hylands klassiska refe-

rat från VM i Colorado Springs 1962 sändes 
i radio:
”Där vräker sig Lundvall fram för att få puck-
en ut ur zonen och han får det också. Till Nis-
se Nilsson som slår på ett långskott som kan 
glida in i mål. DEN KAN GLIDA IN I MÅL 
- DEN GÖR DET. DEN GLIIDER IN I MÅL, 
DEN GLIDER IN I MÅÅL.”
-Nisse var så nervös, han vågade inte teka. Så 
det fick jag göra - och fick då över pucken till 
honom. Nisse säger, att det inte var hans mål 
utan Hylands, säger Lasse Lundvall, som har 
referatet på CD-skiva. 
Också när TV sände hockeymatcher lyssnade 
folk på radio. Inte så att man inte tittade på 
TV - det gjorde man. Men hellre än att höra 
Bengt Grives sporadiska, kyliga kommentarer 
(”Folk ser väl själva”) så vred man ner ljudet 
och satte på Hyland. Dels fick man då veta 
vad spelarna hette, dels kändes matcherna av-
sevärt mer spännande.
Barn som växte upp då kunde alltså själva se 

Lennart Hyland väckte intresset
hos både barn och även de vuxna

Barndomsdrömmar som  infriats. Håkan 
Loob berättade i sin meboarbok att han ville 
bli hockeyspelare och Hans E Brattberg sa till 
Kamratposten att han ville bli redaktör, vilket 
han också blev, bl.a i Förenade Lansortstid-
ningar (FLT). Numera är han som pensionär, 
boende i Uddevalla, uppskattad medarbetare i 
SOF-bulletinen.  Drömmar kan alltså slå in.
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vad ishockey var för något, samtidigt som de 
inspirerades av Hyland i radion. Håkan Loob 
skriver i memoarboken ”Mer än hockey”-  i 
kapitlet om tiden på Gotland, rubricerat: ”Jag 
var Hyland och hjälte på samma gång”:
”På TV hade jag i slutet av 60-talet sett tjeck-
erna vinna över Sovjet i matcher som gällde 
mycket mer än bara hockey. Det var strax ef-
ter att Sovjet invaderat Tjeckoslovakien 1968. 
Tjeckernas hängivenhet och anfallshockey 
imponerade på mig.
I månskenet på Bogeviken dribblade jag, sköt 
och kommenterade högljutt spelet. Vet inte 
hur många VM-finaler jag avgjorde därute, 
men det var många. 
Vett att gå hem hade jag sällan. Mamma fick 
hämta mig. Oftast var det beckmörkt men hon 
hade inga problem att hitta. Mamma stannade 

upp vid strandkanten och ”lyssnade efter Hy-
land”.
”Det är tio sekunder kvar och ställningen är 
4-4. Håkan Loob tar pucken, passar till Cer-
nik, får tillbaka den, rundar en back, gör tun-
nel på nästa och fintar skott. Målvakten slaj-
dar, Loob Tvärnitar och lyfter retfullt enkelt 
upp trissan i nättaket!”
Detta tilldrog sig alltså i åttaårige Håkans fan-
tasi. Långt senare - 1982 gjorde han mål på 
tjeckerna på riktigt. Han minns inte om Hy-
land någonsin refererat en match där han med-
verkat. Däremot att han året därpå intervjua-
des i Hylands hörna.
- Jag spelade bordshockey där tillsammans 
med bland andra gamle målvakten Kjell 
Svensson, säger Håkan. Den matchen kan ses 
på youtube.

En tyst Lennart Hyland på torget i hemstaden Tranås. Artikelförfattaren beundrar mannen 
som väckte hans och så många andras idrottsintresse.  Foto: Göran Swanström
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”Toppen  av allt jag sett under ett långt och 
brokigt ishockeyliv var den tjeckiska 40-tals-
kedjan Rozinak-Vladimir Zabrodsky-Kono-
pasek. Maken till blandning av ögonfägnande 
artisteri och målgivande effektivitet har aldrig 
skådats.”
Tore ”Tex” Nilsson i Svenska Ishockeyför-
bundets 50-årsbok ”Pucken” (1972)
Ett långt och brokigt, stundtals bråkigt liv - inte 
bara när det gäller hockey - har Vladimir Za-
brodsky varit med om alltsedan födelsedagen i 
Prag den 7 mars 1923. Den olympiska hockey-
ns vagga stod i Antwerpen blott tre år tidigare. 
Han och lillebror Oldrich (1926-2015) började 
med hockey i mycket unga år. Själv hade Vla-
dimir hunnit bli 25 innan de båda var med och 
vann olympisk silver åt Tjeckoslovakien.
I ”Vinter-Olympia S:t Moritz 1948” under 
rubriken ”Tjeckiskt artisteri” skriver Tore 
Nilsson:
 ”Tjeckerna representerade den mest artistiska 
ishockeyn. De hade också Spelens stiligaste 
idrottsman, den välväxte och utomordentligt 
skicklige Vladimir Zabrodsky. Han var utan 
tvekan den olympiska turneringens ”outstan-
ding player”. 
Sent skall man glömma hans första mål mot 
England i 11-4-matchen. Zabrodsky och Kono-
pasek spelade sig fram i en blixtsnabb kombi-
nation... ett par meter framför den 
engelska målburen fick Zabrod-
sky pucken precis på klubbladet... 
han gled över åt vänster, försatte 
målvakten helt ur spel och smekte 
in gummiskivan över mållinjen. 
Detta i allra högsta speed.”
Vladimir Zabrodsky är när detta 
skrivs den ende i vårt land som är 
kvar från OS-hockeyn 1948. De 
äldsta svenskarna - Hasse Tvilling 
och Lasse Björn - var med först i 
Oslo 1952 - däremot inte Vladimir 

Zabrodsky. Brodern Oldrich hade lyckats fly 
till väst strax efter OS 1948, Vladimir stäng-
des av från landslagsspel i flera år, misstänkt 
för att vilja följa hans exempel.

- Tur för oss att Zabrodsky inte 
var med i Oslo, säger Hasse 
Tvilling, med tanke på att Sve-
rige vann bronset där efter om-
spel mot just tjeckerna.
Jag sammanförde de tre olym-
piska hockeyveteranerna på ett 
fik i Solna centrum, i närheten 
av Vladimir Zabrodskys bostad. 
Det blev ett kärt återseende. 
Liksom Lasse Björn hade Has-
se Tvilling (född 1928)  mött 
Zabrodsky i VM i Stockholm 

Hockeyn en helt annan sport
under Zabrodskys långa liv

Hela den olympiska ishockeyhistorien utom 
själva starten sommaren 1920 har ägt rum 
under Vladimir Zabrodskys liv. Själv fanns 
han på omslaget till tidningen Se 1954.  
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1954 och OS i Cortina 1956. Hasse var ännu 
så fylld av beundran att han bad om Vladimirs 
autograf.
Efter straffarbete i en gruva lyckades Vladimir 
fly till väst 1965 och hamnade i Sverige - i tur 
och ordning som hockeytränare för Leksand, 
Rögle och Djurgården.
- Jag har inte träffat Vladimir sen han fyllde 
femtio, sa Lasse Björn. Det var som läsarna 
kan räkna ut 1973 - året då Peter Forsberg föd-
des.
Till saken här att Vladimir vid det laget helt 
övergått till sin andra specialitet - tennisen. 
På fyrtiotalet hade han spelat Davis Cup med 
Jaroslav Drobny och mött Torsten Johansson, 
Lennart Bergelin och Sven Davidson. Han 
hade startat tennisskola i Ronneby med sonen 
Jan som främste adept. Jan Zabrodsky - född 
under OS-året 1952 - blev svensk tennismäs-
tare - men den fyra år yngre Björn Borg kom 
snart att överskugga honom.
Vid OS 1948 var Tjeckoslovakien nära guldet, 
femtio år senare vann tjeckerna sitt första OS-
guld. En som måtte ha jublat i högan sky då 
var väl Vladimir Zabrodsky, som en gång varit 
så nära?
”Icke sa Nicke”. Han viskar i mitt öra:

- Då var jag inte längre så intresserad av hock-
ey, då handlade det för mig nästan bara om 
tennis. 

Vladimir Zabrodskys hockeyliv börjar i ett pojk-
lag i Prag. Han är ”upplyst” på bilden. Den mins-
te är hans lillebror Oldrich, även kallad Oleg.

Vladimir Zabrodsky tillsammans med sonen Jan, 
som blev svensk mästare i tennis.

Mycket har också förändrats sedan Vladimir Zabrodsky (OS-silver 1948), Lasse Björn och Hasse 
Tvilling (OS-brons 1952) var aktiva. Foto: Hans E Brattberg (liksom övriga kafébilderna)
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Men när det 
blev ishock-
ey-VM i fö-
delses taden 
Prag 2015 
bjöds Vla-
dimir ner 
och tog före 
matchen mot 
Sverige emot 
å s k å d a r n a s 
h y l l n i n g . 
Ännu sextio 
år efter OS i 
Cortina - hans 
sista större in-
ternationella 
framträdande på isen - räknas han av tjeckerna 
som en av hockeyns tre stora - jämte guldo-
lympierna från 1998 målvakten Dominik Ha-
sek (född 1965) och den ännu (2016) aktive 
44-årige Jaromir Jagr. (På tjeckiska finns för 
övrigt en biografi om Vladimir.)
Mycket har hänt i ishockeyns värld sedan  
starten på 1920-talet, då Sverige vann olym-
piskt silver. Gustaf ”Lulle” Johansson som på 
den tiden var vår stora stjärna sa i en intervju i 
Rekordmagasinet 1962:

Himmelsvid skillnad
”Det är klart att det är en himmelsvid skillnad 
på den ishockey som spelas idag och på min 
tid, då man bland annat inte fick spela pucken 
framåt. Det säger sig självt att spelet blivit 
avsevärt snabbare och hårdare och överhu-
vudtaget har hockeyn förstås liksom all annan 
sport utvecklats under de senaste decennier-
na. Utrustningen är ju en helt annan numera, 
träningsmöjligheterna mycket bättre och de 
ekonomiska betingelserna likaså.”
Och mycket mer har hänt sedan dess - i dag 
ser vi många fler matcher med allt tätare mel-
lanrum. Hockey-experten, journalisten Ulf 
Jansson (född 1936) säger om vår inhemska 
hockey jämfört med den när ”Lulle” intervju-
ades:
”Tempot är mycket snabbare, det är en annan 
intensitet på isen, kortare arbetspass, snabba 
byten. Spelarna har mycket bättre fysik, och 
avsevärt högre lön för mödan. Vad som varit 

en illa be-
tald fritids-
syssla har 
övergått till 
ett välbetalt 
yrke. Ut-
rustningen 
är en an-
nan - inga 
t r ä k l u b -
bor längre, 
lättare och 
mer ända-
målsenliga 
skydd. Tek-
niken bättre 
- individu-

ellt anpassad redan i unga år. Det enda som 
blivit sämre är - klubbkänslan.”
Mycket resande, mer jäkt, mera av speltrött-
het mindre av spelglädje. Man har inte längre 
tid att träffa motståndarlagets spelare efteråt 
och äta en bit mat tillsammans,
Ove Malmberg, hockeyback i OS 1956:
 -Sedan vi väl lärt oss att skjuta slagskott och 
snärtiga handledsskott gör backar numera gör 
lika många mål som forwards. Före 1957 kun-
de backar som Lasse Björn och jag själv inte 
skjuta. Tumba säger att det var han som lärde 
oss, men han var bättre på att snacka än att un-
dervisa. Själv lärde jag mej av kanadensaren 
Ed Reigle, som då blev Tre Kronors tränare 
och Arne Strömbergs lärofader.
Hasse Tvilling lärde sig inte att skjuta slag-
skott - varken av Ed Reigle eller Tumba.
- En säsong spelade brorsan och jag med 
Tumba, som var en snabbskrinnare. Vi hann 
aldrig med honom ända fram till målet.
I dag är tempot överlag mycket högre än på 
Tumbas tid. Själv måste jag sitta allra längst 
upp i Scandinavium för att se bra. Därifrån ser 
nämligen spelet ut att gå lika  långsamt som i 
TV. För när jag i slutet av 2012 gick på hock-
ey där - för första gången sedan SM-finalen 
Leksand-Brynäs 1975 - och satte mig lika 
nära som då - såg jag bara en massa skuggor 
som svischade förbi. Precis som när man åker 
tåg och försöker titta på något som passeras 
på nära håll.
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Med Hylands referat lät det som det gick un-
dan förr. En klassisk historia berättar att ”Rol-
le” Stoltz - världens bäste långsamme back - 
bett honom slå av på takten med repliken: ”Vi 
hinner inte spela så fort.”
Utrustningen, då?  ”Stor-Lulle” som Gustaf 
kallats sedan sonen ”Lill-Lulle” gjort sin entré 
avslöjar i intervjun från 1962, att hans första 
hockeyutrustning bestod av ett par långa bad-
byxor plus ett par svarta damstrumpor, som 
fästes tillsammans med säkerhetsnålar.
Om sin första tid skriver Nisse Nilsson - ska-
dad i sin första OS-turnering 1956:
”Utrustningen var väl inte den bästa, om man 
jämför med dagens. Jag kommer ihåg att ben-
skydden gjorde vi själva av gamla filtar, som 
vi hittat på en soptipp, klubborna fick vi av 
idrottsföreningen i köpingen (Forshaga) som 
redan då var ett aktat namn inom svensk is-
hockey och gick under smeknamnet ”Värm-
lands kanadensare”.
Nisse berättar hur han och kamraterna ”nästan 
stod på knä och tiggde och bad om spruckna 
och avslagna klubbor. Sedan var det bara att i 
ilfart åka hem och limma, spika och linda ihop 
klubborna.
Om utrustningen säger Lasse Lundvall - som  
under tio landslagsår bildade den s k ung-
domskedjan med Nisse och Ronald ”Sura-
Pelle” Petersson:
- Vår utrustning vägde åtta kilo mer än da-
gens. Allra värst var det att spela på regniga 
utomhusrinkar. Våra stickade tröjor sög till 
sig vattnet, och kändes blytunga. Målvakten 
Kjell Svenssons hängde så långt ner, att den 
nästan ensam kunde stoppa puckarna.
Med mycket av detta i bakhuvudet satt alltså 
artikelförfattaren och fikade med de tre ännu 
levande hockeyveteranerna  - alla olympiska 
medaljörer och världsmästare -  Vladimir, 
(VM i Prag 1947 och Stockholm 1949, Hasse 
VM i Schweiz 1953 och Lasse VM 1953 och i 
Moskva  1957 då han som bekant stämde upp 
”Helan går” som nationalsång under priscere-
monin.
Med tanke på det sagda - och hela den interna-
tionella utvecklingen från stormaktskriget på 
rinkarna mellan Öst och Väst, förändringen av 

NHL från en tämligen inavlad slagsmålsserie 
och starten av KHL hade Ulf Jansson föresla-
git att jag skulle fråga Vladimir om han inte 
anser att det numera handlar om en helt annan 
sport. Det gör jag, den piggögde 93-åringen 
tänker en stund varpå han så sakteligen svarar: 
- Jag tror...  Hockey är hockey.
När jag så ber Lasse Björn jämföra den hock-
ey han själv lirade med den han sett barnbar-
net Douglas Murray spela i NHL-klubben San 
José Sharks blir svaret:

- Det skall vi bara inte tala om
Hasse Tvilling och broder Stig (1928-89) 
jämfört med Daniel och Henrik Sedin (födda 
1980)?
De förra användes alltid i boxplay - intuitivt 
visste de var de hade varandra och lät ingen 
annan komma nära pucken.
I sedinarnas hemstad Örnsköldsvik minns 
man att tvillingarna - precis som den äldre ge-
nerationens - gillade att spela boxplay tillsam-
mans i klubblaget som i landslaget. Men med 
åren i NHL där de har offensiva roller får de 
göra det alltmer sällan.
De tre hockeyveteranerna - Vladimir, Hasse 
och Lasse - kan ni själva se i den timslånga 
reportagefilm om VM i ishockey i Stockholm 
1954 som finns på oppetarkiv.se och youtube.
Den turneringen var segrande Sovjets interna-
tionella hockeydebut. Majoren Vsevolod Bo-
brov (1922-79) överglänste Zabrodsky som 
varit på tidningen Se:s omslag inför VM. I 
påföljande nummer var det Bobrov som mötte 
tidningsköparnas blick.
Ryssarna vann över alla - utom Sverige. Tre 
Kronor ledde med matchens enda mål tills det 
bara var sex minuter kvar. Då passade Bobrov 
till sin kedjekamrat  Viktor Shuvalov som 
slog in kvitteringspucken. 
Bägge överlevde de liksom backen Alexander 
Vinogradov den nedtystade flygkatastrof som 
det sovjetiska flygvapenlaget VVS drabbades 
av i januari 1950. Av olika anledningar var de 
inte ombord på olycksplanet.
Bobrov och Shuvalo vann även guld i ryssar-
nas första olympiska turnering, den i Cortina 
1956.
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Den året äldre Bobrov dog 
för snart fyrtio år sedan  - men 
Shuvalov - jämnårig med 
Vladimir Zabrodsky - var vid 
fullt liv när detta skrevs. På 
nittiotalet hade han som så 
många ryssar haft så ont om 
pengar att han tvingats sälja  
det mest värdefulla han ägde 
- sin olympiska guldmedalj.
Efter OS i Sotji 2014 fick han 
den tillbaka. Landsmän hade 
spårat medaljen och köpt till-
baka den. Viktor Shuvalov 
bjöds till Kreml där han  ur 
Vladimir Putins hand fick 
ta emot medaljen för andra 
gången.
Omskolade bandyspelare

Den olympiska ishockeyhisto-
rien tog sin början i Antwerpen 
1920. Sex i Sveriges lag spelade hockey för allra 
första gången - de var tillfälligt omskolade ban-
dyspelare.  I  Tyskland, i  Berliner Schlittschuh-
Club - länge ett av Tysklands bästa hockeylag - 
fanns två svenskar som kunde lira hockey.- Hans 
Georgii (1889-1970). som kommit till Berlin för 
studier 1911 och Nils Molander (1889-1974) .
 Georgii var givet i OS-laget 1920 men blev 
sjuk och kunde inte vara med. Nils Molan-
der  -tysk hockeymästare för Berliner SC åtta 
gånger 1910-27 - blev därför den ende ”rik-
tige” hockeyspelaren i det svenska laget och 
därefter Stor Grabb nr 1 inom svensk hockey.
1928 lyckades Sverige vinna olympisk silver 
i S:t Moritz efter Kanada som vann med sam-
manlagd målskillnad 34-0. Sverige förlorade 
”bara” med 11-0, värdnationen Schweiz  som 
fick bronset med 13-0. På youtube kan man se 
tio minuter av den senare matchen med början 
efter 1.09.30 av en film som varar 1.27.06.
 Även ”Stor-Lulle” och ”Lill-Lulle” - båda 
Stora grabbar -  lirade hockey i Tyskland. Den 
förre som var med i OS både 1924 och 1928 
spelade för framgångsrika Berliner SC 1922-
28. Dock fick tyskarna stryk med 4-1 av IFK 
Uppsala 1921 , i den allra första ishockeymat-
chen på svensk mark.
 ”Lill-Lulle” blev tysk mästare för Preussen 

Krefeld. Han gifte sig för övrigt 
med italienfödda Gundi Busch. 
(1935-2014) som  kom åtta i Os-
lo-OS men som 1954 blev Tysk-
lands första världsmästarinna i 
konståkning. Maken Gösta  hade 
i sin tur blivit världsmästare (för 
Sverige) i ishockey 1953.
Alltsedan premiären i Cortina 
1956 har ryssarna dominerat 
den olympiska ishockeyn. Man 
har erövrat ytterligare  sju guld 
- 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 
1988 och 1992.  Världsmästare 
har man när detta skrivs blivit 
trettio gånger.
Kanada - hockeyns hemland - 
fick vänta på nytt OS-guld efter 
triumfen i Oslo 1952 i ett halvt 
sekel, ända tills Salt Lake City 
2002. Världsmästare har man 

varit vid 25 tillfällen, därav 14 före och tio ef-
ter 1952 - då ryssarna ännu inte gjort entré.
Sverige å sin sida vann som bekant OS-guld i 
Lillehammer 1994 och Turin 2006. Peter Fors-
berg och bröderna Jörgen och Kenny Jönsson 
var med båda gångerna.
Sveriges olympiska medaljskörd: 1928 (sil-
ver) 1952 (brons), 1964 (silver) 1980, 1984 
och 1988 (samtliga brons), 1994 och 2006 
(båda guld) samt 2014 (silver).
Ingen svensk har erövrat fler än två olympiska 
hockeymedaljer.  Daniel Alfredson som vann 
guld 2006 och silver 2014 är vår meste hock-
eyolympier eftersom han deltagit fem gånger. 
med start i Nagano 1998. Han är en av fem 
som vann guld 2006 och silver 2014.
I fyra OS har Sven Tumba, Bert-Ola Nordlan-
der, Peter Forsberg, Jörgen Jönsson, Niklas 
Lidström, Mattias Ölund och Henrik Zetter-
berg deltagit. Det har också fyra av damkro-
norna - Gunilla Andersson, Erika Holst, Maria 
Roth och målvakten Kim Martin. De första tre 
var med i Nagano - i den allra första olym-
piska hockeyturneringen för damer.

Gustaf ”Lulle” Johansson (OS-
silver 1928) fick på sin tid inte 
spela pucken framåt.

Hans Brattberg fortsätter med den olympiska 
hockeyhistorien i nästa nummer!
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Här följer vinnarna och de rätta svaren på 
”Bengt Skötts julnötter” i SOF-Bulletinen före 
jul 2015.
Vinnare av fina priser blev: 
* Anders Pettersson,  Lundagatan 42A,                
117 27  Stockholm
* Staffan P. Norberg,  Andra Långgatan 16,  
891 60  Örnsköldsvik
* Christer Tingvall,  Lomgatan  7,                     
507 34  Brämhult

Rätt rad skulle vara: 221 22X XX1 2X2.
Numreringen blev fel, men detta är alltså rätta 
raden om man tar sig an frågorna uppifrån och 
ner.
Den småstad i Utah, i bergen ovanför Salt 
Lake City, där längdskidåkningen avgjordes i 
OS 2002 heter (2) Soldier Hollow – och inte 
Callaghan Valley eller Deer Valley. 
Triatleten Lisa Nordén förlorade spurten om 
guldet i OS i London med nio tusendelars mar-
ginal. Den färg som dominerade på tävlings-
dräkten för den vinnande Nicola Spirig från 
Schweiz var (2) svart – inte röd eller mörkblå.
Gert Fredriksson vann ett av sina olympiska 
guld i K2-kanoten i Rom 1960. Hans partner 
hette (1) Sven-Olov Sjödelius – inte Acke 
Sandelius eller Gunnar Sandell.
  Första svenska kvinna att ta en olympisk 
friidrottsmedalj var (2) Ruth Svedberg i dis-
kus. Hon vann bronsmedalj 1928, i Antwer-
pen. Det var sålunda inte Maj Jacobsson eller 
Margit Nordin.
Vilken valör var det på den svenska medalj i 
tyngdlyftning som Hans Bettembourg tog hem 
1972 i München? Jo, rätt svar är (2) brons – 
inte guld eller silver.
”Japaner, japaner”, refererade Sven Jerring 
när Sverige slogs ut ur fotbollsturneringen i 
OS 1936. Japan vann med 3-2, men Sverige 
ledde med 2-0 efter två mål av (X) Erik ”Lil-
lis” Persson. Det var inte John ”Jompa” Nils-
son eller Herbert Carlsson.
Med vilket redskap vanns Sveriges enda 

guldmedalj i det enda OS 
som avgjorts i Spanien? 
Jo, svaret är (X) bordten-
nisracket – eftersom det 
var Jan-Ove Waldner i 
Barcelona 1992. Det var 
sålunda inte kanot eller fotboll.
Den som gjorde USA:s avgörande ishockey-
mål i den legendariska segermatchen mot Sov-
jetunionen i OS 1980 var (X) Mike Eruzione 
– inte Mark Johnson eller Mark Pavelich.
Henrik Sjöberg var ju Sveriges ende delta-
gare i de första olympiska spelen, 1896 i Aten. 
Den friidrottsgren där han hade den bästa pla-
ceringen var (1) höjdhopp, fjärde plats. Det 
var således inte 400 m eller längdhopp.
Sverige vann sitt senaste seglingsguld i OS 
i vattnen utanför (2) Weymouth, Storbritan-
nien. Det skedde 2012. Det var sålunda inte i 
Southend-on-Sea eller i Savannah i USA.
Den gren inom friidrott där det hände sig att 
en svensk för första gången placerade sig på 
medaljplats i ett olympiskt spel var (X) mara-
ton. Löparen hette Ernst Fast, och det inträf-
fade i Paris år 1900. Dock delades inga med-
aljer ut på den tiden. Felaktiga alternativ var 
således spjut och 800 m.
Vilket av följande påståenden om skidåkaren 
Niklas Jonsson är INTE korrekt? Jo, det var 
följande alternativ: 
(2)  I OS i Calgary 1988 ingick han tillsam-
mans med Svan/Wassberg/Mogren i det guld-
vinnande svenska stafettlaget. Det är alltså det 
felaktiga påstående vi sökte.
Däremot var det sant att Niklas Jonsson på 50 
km i OS i Nagano på slutet åkte ifrån den norr-
man som ändå slog honom, vilket var Björn 
Dählie. 
Det var också korrekt att Niklas Jonsson blev 
syndabock i det VM som avgjordes i Falun 
1993, fem år före Nagano.

        Ha ett trevligt olympiskt år 2016!
/                 Bengt Skött, Radiosporten

Så skulle Julnötterna knäckas
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Två av idrottens s k makthavare lämnar 
sina poster under våren 2016. Det är Ste-
fan Lindeberg som avgår efter 16 år som 
ordförande i Sveriges Olympiska Kom-
mitté medan Ulf Lönnqvist avgår i Sveri-
ges Centralförening för Idrottens Främjan-
de. Där utsågs Ulf av HM Konungen som 
ordförande år 2000. 
 Lindeberg valdes till ordförande för Sve-
riges Olympiska Kommitté år 2000 efter 
att ha varit SOK:s sportchef. Hans idrott 
är kanot där han bl a har meriter som för-
bundskapten för kanotlandslaget.  
  – SOK är framme i en brytpunkt. Vi har 
utvecklat verksamheten otroligt mycket 
och går in i en ny fas nu och då tycker vi att 
det är helt rätt tid att sätta in en ny ledning, 
sade Stefan Lindeberg till SVT Sport.
  – Om det är så att Stockholm vill gå vi-
dare med en OS-ansökan 2026 innebär det 
ett arbete på nästan tio år. Hade jag fortsatt 
en bit till hade det blivit ett hack i nästa 
steg. Det har varit en fantastisk resa men 
nu är det helt rätt tid att bryta. 

  När SOK har 
sitt årsmöte den 
20 april vet vi 
vem som blir 
SOK:s nye ord-
förande. 
Valet äger rum 
kvällen innan, 
vid SOK:s års-
möte. Läs mer 
på annan plats 
om Lindbergs 
avgång.
Ulf Lönnqvist 
avgår vid ”Or-
dinarie Allmänt Sammanträde” med SCIF 
i Stockholm den 23 maj. 
Innan Ulf utsågs till centralföreningens 
ordförande 2000 hade han idrottsledarme-
riter som ordförande i Svenska  Bordten-
nisförbundet, ledamot i Riksidrottsstyrel-
sen och var s k idrottsminister i en social-
demokratisk regering.

   

Vi hade räknat med att det här num-
ret skulle distribueras före påsk, 
men tekniska problem stal 3-4 vik-
tiga arbetsdagar för redaktören. 
För att nå ut tidigt till så många 
medlemmar som möjligt fattade vi 
ett snabbt beslut om att skicka ut 
årsmöteshandlingarna till de som vi 
har en e-mailadress till.
Det är bra att i snabba lägen kunna 
använda denna informationskanal, 

men tyvärr har vi inte fått adress 
från alla. Har du inte fått e-mailin-
formationen bör du sända in din e-
mailadress till marten.hougstrom@
bredband.net. Det kan i framtiden 
komma behov att snabbt nå med-
lemmarna igen för nyheter eller 
korrigeringar av mötestider.
Kungörelse för årsmötet med datum 
och tid publicerades i sista numret 
av SOF-bulletinen föregående år.

Har vi din e-mailadress?

Ordförandebyten på hög nivå

Ulf Lönnqvist avgår som  ord-
förande i  Centralföreningen.
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Av Tommy Wahlsten
Jörgen Persson, som fyller 50 år den22 
april (se  Olympiska familjen)  har spe-
lat 4216 OS-bollar i singel och ca 1745 
i dubbel – sammanräknade av Tommy 
Wahlsten
40 singelmatcher (varav fem i lagtävling) 
i sju OS under 24 år (1988-2012) är ett 

imponerande facit. Här  följer en uppställ-
ning över samtliga. 4216 bollar har Jörgen 
spelat och han har vunnit 2207 som ni kan 
se av uppställningen nedan. 
För att ha något att jämföra med kan näm-
nas att Jan-Olof Waldner spelade 32 sing-
elmatcher i sina fem OS 1988-2004 och av 
3757 OS-bollar vann han 2006. 

Nära sex tusen bollar för Jörgen
under hans sju olympiska spel
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Singelstatistik
1988 Söul

1) 3-0  Sherif El Saket, Egypten     Grp
21-14, 21-10, 21-9   (Grp (= gruppspel)
2) 3-0  Jorge Gambra, Chile  Grp
21-11, 21-15, 21-13
3) 3-1  Piotr Molenda, Polen  Grp
21-4, 21-6, 17-21, 21-10
4) 3-1  Kamlesh Mehta, Indien    Grp 
21-11, 21-16, 17-21, 21-19
5) 3-0  Marino Loukov, Bulgarien Grp
21-7, 21-6, 21-12
6) 3-2  Kigyoshi Saito, Japan Grp
16-21, 21-15, 9-21, 21-10, 21-13
7) 2-3  Kim Ki Taek, Sydkorea  Grp
21-17, 16-21, 8-21, 21-12, 17-21
8) 3-1  Andrzej Grubba, Polen 1/8-del                
21-10, 21-10, 19-21, 21-19
9) 1-3  Yoo Nam Kyu, Sydkorea  1/4-final
21-19, 13-21, 15-21, 9-21
10) 1-3  Jiang Jialiang, Kina  om 5-8 pl
21-16, 11-21, 11-21, 15-21
11) 3-0  Jan-Ove Waldner, Sve.e om 7-8 pl
21-15, 21-16, 21-17

1992 Barcelona 
12) 2-0  Ashraf Abdelhalim, Egy.  Grp 
21-13, 21-13 
13) 2-0  Matthew Syed, England Grp
21-15, 24-22
14) 2-1  Nicolas Chatelain, Frankr. Grp
21-15, 16-21, 21-17
15) 3-0  Steffen Fetzner, Tyskland  1/8-del
21-13, 21-17, 21-11
16) 0-3  Ma Wenge, Kina  1/4-final
14-21, 18-21, 8-21

1996 Atlanta
17) 2-0  Dexter St. Louis, Trinidad  Grp 
21-11, 21-11
18) 1-2  Hugo Hoyama, Brasilien  Grp
21-17, 16-21, 14-21
19) 2-0  Kim Song Hui, Nordkorea  Grp
21-17, 21-17

2000 Sydney
20) 3-1  Peter Franz, Tyskland  1/16-del 
21-16, 21-15, 16-21, 21-18

21) 3-0  Koji Matsushita, Japan  1/8-del 
21-14, 21-13, 21-19
22) 3-1  Liu Guozheng, Kina  1/4-final 
14-21, 21-18, 21-16, 21-19
23) 1-3  Kong Linghui, Kina  1/2-final 
12-21, 21-13, 16-21, 13-21
24) 1-3  Liu Guoliang, Kina  om brons 
18-21, 21-19, 14-21, 13-21

2004 Athén
25) 4-1  Monday Merotohun, Nigeria  omg. 2
9-11, 11-5, 11-5, 11-7, 11-8
26) 4-0  Kalinikos Kreanga, Grekl.     omg. 3 11-
5, 11-7, 11-9, 11-8
27) 1-4  Ko Lai Chak, Hongkong 1/8-del 
 7-11, 6-11, 11-8, 4-11, 10-12

2008 Beijing
28) 4-2 Alexandar Karakasevic, Serbien omg. 2
11-8, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8, 11-7
29) 4-1 Cheung Yuk, Hongkong    omg. 3
11-9, 11-7, 11-4, 9-11, 11-2
30) 4-3 Vladimir Samsonov, Vitryssl.   1/8-del
7-11, 8-11, 11-9, 11-13, 11-7, 12-10, 11-9
31) 4-1 Zoran Primorac Kroatien  1/4-final 
7-11, 11-6, 11-8, 14-12, 11-9
32) 1-4 Wang Hao Kina 1/2-final
9-11, 9-11, 11-9, 7-11, 9-11
33) 0-4 Wang Ligin, Kina  om brons
11-13, 2-11, 5-11, 9-11

samt i lagtävlingen:
34) 0-3 Ryu Seung Min, Korea   
8-11, 5-11, 6-11
35) 3-1 Chiang Peng-Lung, Taiwan       
14-16, 11-6, 11-8, 14-12
36) 3-0 Chang Yen-Shu, Taiwan 
11-9, 11-7, 11-5

2012 London
37) 4-1 Segun Toriola, Nigeria omg. 1 
11-8, 11-7, 12-10, 9-11, 11-6
38) 0-4 Andrej Gacina, Kroatien omg. 2 
8-11, 6-11, 7-11, 4-11

samt i lagtävlingen:
39) 3-1 Timo Boll, Tyskland 
11-6, 11-7, 14-16, 11-8
40) 0-3 Bastian Steger, Tyskland 
12-14, 7-11, 10-12
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TABELL   SINGELMATCHER,
sammanlagt under 24 år, 1988-2012

Matcher (m) Vunna  (V)Förl (f) vunna set 
(VS), förlorade set (FS) , vunna bollar 
(VB), förlorade bollar (FB) 
År M V F VS fs VB  FS
1988 11 8 3 28 14 778 649
1992 5 4 1 9 4 248 220
1996 3 2 1 5 2 135 115
2000 5 3 2 11 8 345 348
2004 3 2 1 9 5 135 118
2008 6 4 2 17 15 311 303
i lag 3 2 1 6 4 102 96
2012 2 1 1 4 5 79 86
i lag 2 1 1 3 4 74 74
S:a 40 27 13 92 61 2207 2009
Dessutom har Jörgen spelat dubbel:
1988 med Erik Lindh:
10 matcher 7 vunna  3 förl  set 14-6
1992 med Erik Lindh:
2 matcher 1 vinst  1 förlust set3-2
1996 med J-O Waldner:
4 matcher 3 vinster  1 förlust set 6-5
2000 med J-O Waldner:
1 match  1 förlust  set  0-3 
(sista OS med ett set till 21)
2004 med J-O Waldner: 
3 matcher 2 vinster  1 förlust set  9-7 
(nu ett set till 11)
2008 med Pär Gerell: 
1 match*   1 vinst  set 3-0

* i lagtävlingen 
Summa 21 dubbelmatcher: 14 vinster och 7 för-
luster; setsiffror 35-23 varav långa 23-16. 
Om varje långt set innehåller 35 bollar (ex 21-14) 
innebär det ca 1365 bollar
Om varje kort set innehåller 20 bollar (11-9) inne-
bär det ca 380 bollar = sammanlagt 1745 bollar 
varav 902 har vunnits och 843 har förlorats. 
I en rapport från Peking 2008 finns matchtid och 
effektiv speltid angivet i matchprotokoll och de 
614 bollarna i singelturneringen tog brutto 248 
minuter att spela - effektivt 159 minuter, d.v.s. ett 
snitt på 15,5 sekund per boll 
Om den siffran är signifikativ för Jörgens OS-
spel under 24 år så har han hållit bollen i spel i 
drygt ett dygn under sina 61 matcher och en be-
räkning visar att han slagit till/returnerat bollen 
ca 50.000 gånger. VSB (vilket skulle bevisas).

Singelvärldsmästare 1991
Jörgens främsta meriter är singeltiteln vid VM 
1991 och andraplatsen 1989; i båda finalerna 
mötte han J-O Waldner. 
Efter VM-guld i lag 1989 fick laget SvD:s bragd-
medalj. 
Jörgen har tagit 15 SM-guld, varav 5 i singel 
(1987, 1988, 1990, 1999 och 2007), 9 i herrdub-
bel (1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1993, 1996, 
1997 och 1999) och 1 i mixed dubbel (1993). 
Jörgen har i Sverige spelat för Halmstad BTK, 
Malmö FF, Falkenbergs BTK och kalmar BTK 
samt för klubbar i Tyskland, Frankrike, Kina och 
Ungern. 
Nu i mars kan man följa Jörgens framfart i Mäs-
tarnas Mästare.

Tre svenskar har deltagit i sju OS:
Kerstin Palm, fäktning (1964-1988)
Ragnar Skanåker, pistolskytte (1972-1996)
Jörgen Persson, bordtennis (1988-2012.

Men svenskarna är långtifrån bäst. Det 
finns ett antal som har fler OS, inte oväntat 
är de flesta från grenar som skytte, ridning 
och segling.

10 OS: 
Ian Miller, Kanada ridsport (1972-2012)

9 OS:
Hubert Raudashl, Österrike segl. (1964-1996)
Afanasijs Kuzmins, Lettland  skytte (1976-2012)
8 OS:
Piero D’ Inzeo, Italien, ridsport (1948-1976)
Raimondo’ Inzeo, Italien, ridsport (1948-1976)
Paul Elvström, Danmark, segling (1948-1988)
Durward Knowles, Bahamas, segl. (1948-1988)
Raimond Debevec, Slovenien, skytte (1984-2012)
Josefa Idem-Guerrini, Itaalien, kanot (1984-2012)
TEN/ hämtat ur Faktakalendern  (se sid 49)

Världens meste olympier har deltagit i tio OS
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MEDLEMS-
NYTT  

                     
 

                                                                                                                                           av Mårten Hougström
             Fyra nya medlemmar t.o.m. 8 mars:
Karl-Uno Olofsson, Skidspåret 8A, 903 39 Umeå (olympier friidrott 1964)
Gunilla Leinsköld, Kusthöjden 50, 891 31 Örnsköldsvik (olympier simning 1976)
Marie Höljer-Serra, Eldens väg 13, 746 37 Bålsta (olympier cykel 1988-1992)
Sten Karlsson, Kattleberg 305, 446 97 Älvängen (olympier skytte 1968)
Anette Norberg, Berghagsvägen 10, 178 52 Ekerö (olympier curling 2006-2010) 
             

Medlemmar som jubilerar första kvartalet 2016
     2 april               Margaretha Ericsson i Uppsala 65 år
     4 april               Björn Magnusson i Uppsala 80 år
     6 april               Jan G Andersson i Kalmar 70 år
   21 april               Ove Sandberg i Karlstad 70 år
   26 april               Tommy Wahlsten i Skövde 70 år
   27 april               Ingemar Helsing i Götene 75 år
     1 maj                Börje Larsson i Saltsjöbaden 80 år
     3 maj                Lennart Bälter i Sollerön 70 år (se även OS-jubilarer)
     3 maj                Kurt Löfvenhaft i Örebro 75 år
     8 maj                Hans Källgren i Totebo 70 år
     9 maj                Håkan Nilsson i Tomelilla 50 år
   12 maj                Gunnar Larsson i Västerås 65 år (se även OS-jubilarer)
   17 maj                Bengt Ekblom i Göteborg 90 år
   18 maj                Lars Ivar Olsson i Uppsala 75 år
   18 maj                Peter Trulsén i Bandhagen 50 år
   21 maj                Ove Emanuelsson i Tibro 75 år (se även OS-jubilarer)
     6 juni                Åke Sintring i Laholm 75 år
   17 juni                Roland Björn i Tibro 65 år
   22 juni                Stefan Olmårs i Korskrogen 70 år
   26 juni                Kurt Holmegård i Solna 75 år
   26 juni                Ulf Lönnqvist i Tyresö 80 år
   29 juni                Lars Olsson i Torslanda 70 år
   30 juni                Rune Franzén i Farsta 70 år

Tyvärr föll några jubilarer bort från listan i föregående SOF-Bulletin:
   25 februari        Kjell-Åke Andersson i Karlstad 80 år
   26 februari        Bengt Frännfors i Fagersta 80 år
    Vi beklagar misstaget.

Medlemsavgift 2016: Under mars har vi skickat påminnelser till medlemmar, som 
ännu inte betalat medlemsavgiften för 2016. Om du fått påminnelse - betala medlemsavgiften så 
du inte missar kommande SOF-Bulletiner. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta 
medlemsansvarig Mårten Hougström på e-post marten.hougstrom@bredband.net eller telefon 

08-655 86 19 alt 070-565 37 55. 
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  Den olympiska  
                                  
      familjen 

Tommy Wahlsten

JUBILARER april-juni 2016 
2 april: Jan Bidrman, bosatt i Kanada, fyller 
50 år. Jan föddes i Rakovnik (ca 6 mil väs-
ter om Prag) 1966 och kom som 20-åring till 
Sverige där han började simma för Malmö 
KK*. 1992 var han med i 200 m medley där 
han blev diskvalificerad i försöksheat samt på 
400 m medley där han simmade på 4.22,96 i 
försöken vilket räckte till en plats i B-final. 
Väl där blev tiden 4.23,52 och en slutlig 15:e-
placering. Bonusinfo- Jans egen berättelse på 
sidan Malmösim: Jag lärde mig att simma i 
Tjeckoslovakien och kommer ihåg att jag lek-
te i bassänger och sjöar när familjen semestra-
de och jag tyckte om vattnet. Mamma önskade 
att jag antingen skulle simma eller åka skidor. 
Jag kommer ihåg när jag som 5-åring kom till 
klubben i Kladno, en stad nära Prag. Tränaren 
sa till mig att visa vad jag kunde och jag hop-
pade i bassängen och försvann nära botten och 
tränaren fick då plocka upp mig. Det var min 
första kontakt med simklubben och med trä-
naren som tränade mig tills jag var 14. Senare 
berättade han att han tappat armbandsklockan 
när han plockade upp mig. Genom simskolan 
lärde jag mig att simma väldigt snabbt. Jag 
kommer ihåg simkompisar, simtävlingar och 
träningsläger vi åkte på. Jag kommer ihåg att 
vi hade det jätteroligt. När jag besökte min 
mamma hittade jag några gamla foton. Sedan 
den tiden har simningen varit en stor del av 
mitt liv. Jag tävlade for tjeckiska landslaget 
och sen när jag flyttade till Sverige hittade jag 
omedelbart många kompisar i MKK.  Nu är 
jag simtränare i Kanada. *Not: Malmö Kapp-
simningsklubb är en simklubb som bildades 
1982 som en ”dotterklubb” till Limhamns 
Simsällskap och Malmö Simsällskap för att ta 
hand om elitverksamheten i de båda moder-
klubbarna. 

4 april: Lars-Göran Arwidson i Lima fyller 
70 år. Han föddes i Malung 1946 och tävlade 
för Lima SKG när han var med i skidskytte i 
Grenoble 1968 då han kom 17:e på distans-
loppet över 20 km, den enda individuella dis-
tans som kördes. 60 deltagare från 15 nationer 

kom till start i Autrans där dimman låg tät och 
våt över spåren. Tidigt startnummer var nog 
en fördel och Norges Magnus Solberg gick ut 
som nr 3, han var snabbast i spåret och den 
ende av toppåkarna som sköt fullt. Lars-Gö-
ran, som blev bäste svensk, sköt sex bom av 
20 och hamnade nästan 11 minuter efter Sol-
berg i resultatlistan. I den nyinstiftade skid-
kyttestafetten (4x7,5 km) – en premiär som 
fick flyttas fram en dag p g a dimma - blev det 
glädjande nog brons till Sverige. Lars-Göran 
låg tvåa (efter suveräna Sovjet) efter första 
sträckan, nästan minuten före Norge. Tore Er-
iksson, Olle Petrusson och Holmfrid Olsson 

Lars-Göran Arwidsson blev vid Skidskytteför-
bundets jubileum ivald i grenbens Hall of Fame. 
Generalsekreteraren Ingemar Arwidsson upp-
vaktar.
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körde de övriga sträckorna och i mål var Sov-
jet 1.48 före Norge som i sin tur var drygt 2½ 
minut före Sverige vars lag dock var det enda 
som sköt fullt. Inga extraskott på den tiden 
utan missade man fick man åka en extrarunda 
på 200 meter och sedan försöka på nytt (ny 
bom = ny extrarunda) tills man fick alla träff. 
I Sapporo 1972 avbröts först det individuella 
loppet på grund av snöyra (35 av de 54 delta-
garna hade då startat). Dagen därpå kunde täv-
lingen genomföras i strålande solsken. Lars-
Göran med startnr 38 fick en fin start. Felfritt 
på första skyttet betydde en tredjeplats, 21 sek-
under efter ledaren, regerande OS-mästaren 
Solberg (startnr 28). I andra skyttet missade 
norrmannen ett skott och en felfri Lars-Göran 
var nu i ledning. Men så kom det för Lars-
Göran ödesdigra tredje skyttet – två bom, två 
minuters tillägg  och hiss ner till femte plats. 
Limaåkaren lyckades sedan koppla bort besvi-
kelsen tillräckligt för att åter skjuta fullt i sis-
ta skyttet. När tävlingen summerades kunde 
konstateras att Solberg försvarat sitt OS-guld, 
12 sekunder före DDR:s Hansjörg Knauthe. 
På 3:e plats Lars-Göran (32 sek. efter Solberg) 
och när hans tavlor senare inspekterades kun-
de konstateras att ett av bomskotten på tavla 
tre satt bara bråkdelen av en centimeter på fel 
sida. Så lite kan skilja ett brons från ett guld! I 
stafetten kom Sverige 5:a och där körde Lars-
Göran första (4:a på sträckan-en sträcka som 
sensationellet vanns av japanen Isao Ohno), 
Olle Petrusson andra (6:a), Torsten Wadman 
tredje (1:a) och Holmfrid Olsson sista sträck-
an (11:a). Sovjet (sköt 49 skott och körde tre 
straffrundor) vann före Finland och Sverige 
var drygt fem minuter bakom (två min upp till 
DDR som knep bronset) efter 58 skott och sex 
straffrundor.
I Innsbruck 1976 (tävlingarna i Seefeld) kom 
Lars-Göran 10:a på 20 km efter fem bom när 
Nikolaj Kruglov vann guldet (2 bommar). 
Sune Adolfsson kom 8:a (låg 3:a inför sista 
skyttet) och blev bäste svensk. I stafetten kom 
Sverige 8:a (åtta straffrundor) med det här 
laget: Mats-Åke Lantz (9:a med 3 rundor), 
Torsten Wadman (11-3), Sune Adolfsson (8-
2) och Lars-Göran (6-0). Sovjet, som vann 
guldet hade inga straffrundor. Noteras kan att 
Lars-Göran 1978-80 var rikstränare för skid-
skyttelandslaget och att han är pappa till Tobi-

as, som var med i OS i skidskytte i Sotji 2014.
14 april: Margareta Gustafsson i Eskilstuna 
fyller 65 år. Hon föddes också där 1951 och 
var liksom tvillingsystern Christina (som av-
led nu den 13 januari i år) med i Los Angeles 
1984 där placeringarna blev 14:e i standard-
gevär, halvmatch, (565). Hon var bäst av alla 
i liggande skjutningen med standardgevär där 
hon sköt fullt, 200 poäng - i stående dock bara 
176. Segrade i denna klass gjorde kinesiskan 
Xiaoxuan Wu med 581 (197+187+197). Mar-
gareta var också med i klassen luftgevär där 
hon hade problem med skjutjackan som stel-
nade i den heta hallen varför placeringen blev 
blygsamma 23:a (375). 
14 april: Jan Boklöv, bosatt i Belgien, fyl-
ler 50 år. Jan föddes i Koskullskulle 1966 och 
tävlade där i backhoppning för Koskullskulle 
AIF. Han var med i Calgary 1988 där han kom 
18:e i stora backen (185,4 poäng och hopp-
längder 109+100 m) och 28:e i lilla backen 
(177,8, 78+80,5). Matti Nykänen från Finland 
vann guld i båda backarna och hoppade som 
längst 118,5 i stora backen, längre än ”kritiska 
punkten, varför avsatsen flyttas ner i andra. 
Staffan Tällberg kom 8:a i båda backarna och 
britten Eddie ”The Eagle” Edwards kom sist i 
båda, 55:a resp 58:a med sina hopp på 71+67 
och 2x55 m. Jan var också med i lagtävlingen 
som hade OS-premiär i stora backen där Sve-
rige kom 7:a. Jan hoppade längst av svenskar-
na 103 m och fick sammanlagd poäng 180,1. 
De övriga i laget var Anders Daun (174,2 
poäng) och bröderna Staffan (178,7) och Per-
Inge Tällberg (161,5). Finland med Nykänen 
(228,8), Ari-Pekka Nikkola, Jari Puikkonen 
och Tuomo Ylipulli vann på 634,4 poäng -  
Sverige fick 539,7. De tre bästa hopparna per 

omgång räkna-
des. 1992 i Al-
bertville hade 
V-stilen tagit 
över och den 
stilen använde 
alla medaljö-
rer. För Jan 
blev place-
ringen 47:a i 
lilla backen 
efter hopp på 
77,5+80 m och 
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poängen 84+91,5. I lagtävlingen i stora back-
en kom Sverige 9:a med poängen 515,1 med 
Mikael Martinsson, Magnus Westman och 
Staffan Tällberg som övriga svenskar. Ernst 
Vettori vann guldet och i lagtävlingen försva-
rade Finland sitt OS-guld, nu med Nieminen 
(240,0), Nikkola, Laakkonen och Laitinen och 
poängen blev nu 644,4.
Bonusinfo: Jan började 1985 experimentera 
med utåtvinklade skidor som ett V till skillnad 
från den klassiska stilen med parallella skidor 
och blev snart till allmänt åtlöje i backhopp-
ningsvärlden. Eftersom V-stilen på grund av 
aerodynamiska fördelar leder till betydligt 
längre hopp, spelade det mindre roll att Jan 
fick avsevärt lägre stilpoäng än konkurrenter-
na som använde den klassiska stilen. V-stilen 
kritiserades kraftigt, bland annat av norrman-
nen Torbjörn Yggeseth (ledare i backhopps-
kommittén i Internationella skidförbundet, 
FIS), för att vara oestetisk. Många backhoppa-
re, särskilt de yngre, började använda V-stilen 
i början av 1990-talet och den har därefter va-
rit totalt dominerande inom backhoppningen. 
Vid tävlingar i Lake Placid blev Jan i december 
1988 förste svensk att vinna en världscupdel-
tävling i backhoppning. Han vann sedan den 
totala världscupen säsongen 1988/89. Efter ett 

fotledsbrott 1989 kom Jan aldrig tillbaka på 
samma nivå i hoppningen.
16 april Ulla Jäfvert (nu gift Fahlén) i Väs-
terås fyller 70 år.  Ulla föddes i Stockholm 
1946 men växte upp i Västerås där hon täv-
lade i simning för Västerås SS. Ulla var med i 
Tokyo 1964 där hon simmade frisim, dels in-
dividuellt på 100 m där hon kom 16:e (1.03,8 
i försök och 1.04,6 i B-final) och dels i lag-
kappslaget på 4x100 m fritt där Sverige (se 
även Ann-Charlott Lilja, 10 juni nedan) kom 
5:a efter 4.13,5 i försök och 4.14,0 i final. 

17 april: Börje Salming i Stockholm fyl-
ler 65 år. Han föddes i Kiruna 1951 och efter 
16 säsonger som proffs i Toronto Maple Le-
afs och en i Detroit var han tillbaka i Sverige 
och spelade för AIK när han som 40-åring var 
med i OS 1992 i Albertville. Sverige kom 5:a 
i turneringen efter åtta spelade matcher. Enda 
förlusten kom i kvartsfinalen mot Tjeckoslo-
vakien som vann med 3-1, Börje, i tröja nr 21, 
spelade samtliga matcher och gjorde fyra mål, 
två mot Italien och ett mot Tyskland i grupp-
spelet samt ett mot Finland i placeringsmatch.  
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18 april: Klas Lestander (eg. Laestander) i 
Arjeplog fyller 85 år. Klas, som också föddes 
där 1931, tävlade för Arjeplogs SF och blev 
den förste guldmedaljören i skidskytte när 
han vann i Squaw Valley 1960. Med startnr 
14 (av 30 startande) var Klas den ende som 
sköt alla 20 träff. Klas, med 15:e åktid, vann 
på 1.33.21,6 före Antti Tyrväinen, Finland 
1.33.57,7 (2 bom) och trea kom Privalov 
1.34.54,2 (3 bom). Övriga svenskar i den-
na premiär var Tage Lundin (12:a - 6 bom), 
Sven Agge (16-9) och Adolf Wiklund (19-
12). Snabbaste åktid hade fransmannen Victor 
Arbez på 1.25.58,4 men han sköt 18 bom och 
hamnade först på 25:e plats.
Bonusinfo: När skidskyttet kom in på OS-
programmet i Squaw Valley var det en idrott 
med kort global historia – bara två VM hade 
föregått OS-premiären. I det första, 1958 i 
österrikiska Saalfelden, tog Sverige guld både 

individuellt (Adolf Wiklund) och i lag. Så det 
var snarare Adolf än Klas som Sverige hop-
pades på 1960 i tävlingarna vid McKinney 
Creek. Adolf hade dock, som många andra, 
svårt med skyttet den här mulna dagen på hög 
höjd – bara åtta träff av 20 möjliga gav en klen 
19:e plats. 28-årige Klas, van jägare, behärs-
kade däremot skjutförhållandena på ett lysan-
de sätt. De fyra stationerna hade ett skjutav-
stånd på mellan 100 och 250 meter. Klas sköt 
alla träff  med det tunga mausergeväret och 
det visade sig räcka till guld. Värsta konkur-
renten var länge Sovjets Aleksandr Privalov 
som hade guldet i sin hand inför sista skjut-
ningen. Det hade räckt med tre träff av fem 
för att bärga guldet. Men Privalov gick på för 
hårt i spåret, bommade tre gånger, fick sex mi-
nuters tillägg och for ner på bronsplats, drygt 
halvannan minut efter Klas som aldrig vann 
ett individuellt SM-guld i skidskytte. Dock 
blev han svensk mästare i fiske (trolling-SM) 
som 68-åring. Han har också en VM-medalj i 
skidskytte. Vid VM i Umeå 1961 var han med 
i Sveriges bronslag. KÄLLA: Olympiaboken
18 april: Kalervo Alanenpää i Tammerfors 
fyller 60 år. Kalervo föddes i Ylitornio i Fin-
land och kom till Sverige 1977. Han tävlade i 
boxning för Djurgårdens IF när han var med i 
Moskva-OS 1980 i klassen lättvikt (-60 kg). 
Där mötte han Omario Golaya från Tanzania i 
en match där Omario fick alla fem domarrös-
terna. Då 16 av de 29 boxarna gick vidare blev 
Kalervos placering delad 17:e.  Omario förlo-
rade sedan på poäng mot blivande bronsme-
daljören, Kazimierz Adach från Polen. Guldet 
vanns av Angel Herrera från Kuba (född 1957 
i nu välbekanta Guantanamo) som därmed 
försvarade sitt guld från 1976 som han då tog 
i fjädervikt (-57 kg).

21 april: Lars Gustafsson i Värnamo fyller 
50 år. Lars föddes också där 1966 och tävla-
de i brottning för Värnamo BK när han var 
med i Seoul 1988 i fristil, weltervikt (-74 kg). 
”Lasse” blev utslagen efter två raka poängför-
luster men föll med flaggan i topp. Förlorade 
bara med knappa 2-1 mot rumänen Claudiu 
Tamaduianu som tidigare tagit silver vid EM. 
Förlust blev det också samma dag, 28 septem-
ber, mot japanen Yoshihiko Hara som vann 
med poängen 7-1. Av 30 startande kan Lasse 
rankas som 21:a i tävlingen. 26-årige Ken-

Bilden ovan är från 
när han 2013 hyl-
lades för  platsen 
i Hall of Fame av 
Jämtlands lands-
hövding Britt Boh-
lin. 
Lilla bilden med 
OS-guldmedaljen 
från 1960 då gre-
nen hade premiär i 
olympiska samman-
hang.



S O F - b u l l e t i n e n  n r  1 - 2 0 1 6 37 

neth ”Kenny” Monday från Oklahoma State 
University (klubbtillhörighet: Sunkist Kids 
Wrestling Club, Scottsdale) gjorde debut in-
ternationellt och fixade guldet till sitt USA.
22 april: Jörgen Persson i Halmstad fyller 50 
år. Jörgen föddes i Halmstad 1966 och är en 
av våra mesta olympier med 14 starter i sju 
olympiska spel i bordtennis. 

Här hans klubbtillhörighet i de olika spelen: 
Malmö FF i Seoul 1988 och i Barcelona 1992, 
Falkenbergs BTK i Atlanta 1996, Halmstads 
BTK/Caen TCC FRA i Sydney 2000, Halm-
stads BTK i Atén 2004, Halmstads BTK/TTC 
Fulda-Maberzell (man kan representera två 
samtidigt) i Peking 2008 och Halmstads BTK 
i London 2012. Uppgift finns också att Jörgen 
representerat BVSC, Budapest under något 
OS.
Här hans placeringar: 
1988: 7:a i singel och 7:a i dubbel tillsammans 
med Erik Lindh
1992: 5:a i singel och 9:a i dubbel tillsammans 
med Erik Lindh
1996: 17:e i singel och 5:a i dubbel tillsammans 
med J-O Waldner
2000: 4:a i singel och 9:a i dubbel tillsammans 
med J-O Waldner
2004: 9:a i singel och 5:a i dubbel tillsammans 
med J-O Waldner
2008: 4:a i singel och 9:a i lag tillsammans 
med Pär Gerell och Jens Lundqvist
2012: 33:a i singel och 9:a i lag tillsammans 
med Pär Gerell

Se även  separat artikel på sid 29-31.
23 april: Arne Ljungqvist i Enebyberg fyl-
ler 85 år. Arne föddes 1931 i Stockholm och 

tävlade där för Wester-
malms IF när han var med 
i höjdhopp i Helsingfors 
1952 där han kom på 15:e 
plats på 1,90 m,11 cm un-
der personbästa 2.01 men 
samma höjd som 8:an 
i tävlingen, Gundersen 
från Norge. Den andre 
svenske hopparen, Gösta 

”Svängsta” Svensson, blev 4:a på 1,98 som 
han tog i sista hoppet. Då han hade stått över 
1,95 var det extra nervfrestande. Vann guldet 
gjorde 21-årige Texassstudenten Walt Davies 
som klarade 2,04. Arnes aktiva karriär stop-
pades av en skada men ledarkarriären som 
fortfarande pågår blev desto längre. 24 år ef-
ter sin OS-start eftertädde han Sven Thofelt i 
IOK 1976. Då hade han tre år bakom sig som 
ordförande i Svenska Friidrottsförbundet- en 
post han lämnade 1981. Åren 1991-2001 var 
han ordförande i Riksidrottsförbundet och han 
har också varit vicepresident i internationel-
la friidrottsförbundet IAAF under många år. 
Dessutom ordförande i dess, och även IOK:s, 
medicinska kommitté – en naturlig roll för en 
medicine professor. Senaste uppdraget har va-
rit vicepresident för antidopingbyrån WADA 
och han har varit en av de starkaste krafterna 
mot dopingen inom idrotten. Listan om Arnes 
ledarmeriter kan göras mycket längre men det 
får ske i separat artikel.
24 april: Martin Kitel, bosatt i Norge, fyller 
50 år. Han föddes i Landskrona 1966 men täv-
lade i boxning för Narva BK i Stockholm när 
han var med i Seoul 1988 i lätt mellanvikt (-71 
kg) där han kom 5:a. Martin vann mot Ncholu 
Monontsi från Lesotho på poäng (5-0) och se-
dan mot Laurensio Mercado, Ecuador (3-2). 
I kvartsfinalen blev dock kanadensaren Ray-
mond Downey för svår och ”Ray” vann med 
5-0. De fem domarnas siffror visar dock att 
Martin gjorde ett bra motstånd (60-57, 59-58, 
59-58, 60-58, 60-58). Guldet i klassen togs av 
hemmaboxaren Si-Hun Park som fick domar-
siffrorna 3-2 trots att amerikanen Roy Jones 
var överlägsen. En riktig domarskandal alltså 
och det snackades mycket om mutor.
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25 april: Arne Karlsson i Åtvidaberg fyl-
ler 70 år. Arne föddes 1946 i Linköping där 
han tävlade för Linköpings JKDSF när han 
var med i Mexiko City 1968 och sköt lerduvor 
i den nya OS-klassen skeet. Arne, med num-
merlapp 312 på ryggen, kom på 17:e plats med 
190 träff efter att ha bommat fem duvor i sista 
serien. Evgenij Petrov, Sovjet, vann på 198 
träff och den andre svensken, Arne Orrgård, 
kom 20:e på 189 träff i det 50 man stora start-
fältet. 
Skeet och Trap beskrivs så här på Gyttorps 
hemsida: Skeet -Internationell gren med olym-
pisk status. Skytten förflyttar sig över 8 sta-
tioner lokaliserade i en halvcirkel runt 2 hus, 
sk torn och låda. Trap (Olympisk Trap) -Även 
Trap är en gren med olympisk status där skyt-
tarna går på rad mellan 5 plattor. 15 kastma-
skiner, 3 för varje platta, är placerade framför 
skyttarna. Varje skytt får 2 höger, 1 rakt fram 
samt 2 vänster, duvorna kastas slumpmässigt. 
27 april: Roger Nordström i Höllviken fyl-
ler 50 år. Roger föddes i Svedala 1966 och 
spelade ishockey för Malmö IF när han var 
med i Tre Kronors lag som kom 5:a i Albert-
ville 1992. Roger var målvakt i tröja nr 1 och 
spelade tre matcher av Sveriges åtta matcher. 
Tommy Söderström i tröja nr 30 stod de andra 
fem då Roger var reservmålvakt. Här Rogers 
matcher: Tyskland 3-1, USA 3-3 och Finland i 
placeringsmatch, 3-2. Övriga matcher för Sve-
rige: Polen 7-2, Italien 7-3, Finland i grupp-
spel, 2-2, Tjeckoslovakien 1-3 och Tyskland i 
placeringsmatch 4-3.
 29 april: Viktoria Bengtsson (nu gift Al-
brektson) i Halmstad fyller 50 år. Viktoria 
föddes där 1966 och  tävlade där i gymnastik 
för SK Laxen  när hon var med i Los Angeles 
1984. Placeringen i RSG (Rytmisk SportGym-
nastik) blev 19:e. Det var första gången som 
denna gren fanns med på OS-programmet och 
den kallades då också för Gymnastique Mo-
derne. 20 av 33 startande gick till final och där 
fanns alltså Viktoria som nådde 54,475 poäng. 
Vann gjorde Lori Fung, Kanada, på 57,950.
30 april: Bengt-Erik Grahn, Lidingö, fyl-
ler 75 år. Han föddes 1941 i Dikanäs utanför 
Vilhelmina och tävlade för Tärna IK Fjällvin-
den i Tärnaby och var där den förste i klub-
ben som slog igenom internationellt då han 

1960 blev trea i Wengen 
i en FIS-tävling, dåtidens 
motsvarighet till världs-
cupen. I OS var han med 
1964 i Innsbruck där han 
kom 31:a i störtlopp på 
2.29,29 (av 84 startande). 
Den 3120 m långa banan 
i Patscherkofel klarades 
bäst av  österrikaren Egon 
Zimmerman som vann på 

2.18,16.  Övriga svenskar var Olle Rohlén 
(37:a), Rune Lindström och Lasse Olsson som 
båda bröt. I slalom och storslalom missade 
Bengt-Erik och blev diskvalificerad. 1968 
i Grenoble låg Bengt-Erik fyra efter första 
slalomåket när han i dimman i Chamrousse i 
guldläge föll i det andra. Nu vann fransman-
nen Jean-Claude Killy sitt tredje guld (hade 
vunnit både störtlopp och storslalom). I stor-
slalom kom Bengt-Erik på plats 39 (17 sek. 
efter Killy) av 100 startande. Rune Lindström 
var 16:e (11:a i slalom) och Olle Rohlén 20:e. 
3 maj: Lennart Bälter, Sollerön, fyller 70 år. 
Lennart, som är medlem i SOF, föddes i Mora 
1946 och tävlade där för Sollerö IF i rodd när 
han var med i München 1972 i klassen sing-
elsculler. I den fina rodd- (och kanot-) stadion 
i stadsdelen Feldmoching kom Lennart 6:a 
och sist i sitt heat på tiden 8.12,92 och trots 
förbättring i uppsamlingsheat där han kom 4:a 
(8:11,07) så räckte det inte till en plats av 12 
i semifinal. Lennart var närmast och således 
rankad 13:e av 18 startande och bakom fanns 
roddare från Bermudas, Japan, Chile, Mexiko 
och Portugal. Vann gjorde Jurij Malisjin från 
Moskva som hade 8.13,49 i semi (som 1:a) 
och 7.10,12 i finalen. I Montreal 1976 täv-
lade Lennart i dubbelsculler tillsammans med 
klubbkamraten Jean-Henrik Martell och efter 
6.44,10 som tvåa i försöksheat kom paret 5:a 
(6.35,51) i semifinal drygt 4 sekunder från fi-
nalplats dit sex båtar gick. I B-final kom de 
5:a (7.25,57) och slutplaceringen blev där-
med 11:a. Vann gjorde det norska brödraparet 
Frank och Alf Hansen som hade 7.13,20. 
7 maj: Gunilla Jacobsson (nu Sjöström) i Yt-
terby fyller 70 år. Gunilla föddes 1946 i Göte-
borg och tävlade där i skridsko för IK Wega 
när hon var med i Innsbruck 1964. Hon starta-
de i alla fyra klasserna med följande resultat: 
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500 m, fin 6:a på 46,5 trots sviter av en förkyl-
ning – vann gjorde Lidia Skoblikova på nytt 
OS-rekord 45,0; 1000 m, ånyo fin 6:a på 1.36,5 
– även här vann Skoblikova på nytt OS-rekord, 
1.33,2; 1500 m, 11:a på 2.31,9 – och guldet till 
Skoblikova 2.22,6 (OR) och slutligen 3.000 m, 
15:e efter fall i sista kurvan – tiden 5.39,2 att 
jämföra med Skoblikovas guldtid 5.14,9.
7 maj: Lars Molin i Umeå fyller 60 år. Lars 
föddes i Själevad 1956 och spelade ishockey i 
Örnsköldsvik för MoDo AIK respektive Modo 
Hockey när han var med i Tre Kronors lag i 
Lake Placid 1980 och i Calgary 1988 och båda 
gångerna blev han bronsmedaljör. Samman-
lagt spelade ”Molla” 14 OS-matcher (7+7) och 
gjorde två mål – båda mot Rumänien i Lake 
Placid i match som slutade 8-0. Se även Mikael 
Johansson 12 juni nedan.
Bonusinfo: Spelintelligensen var Lars Molins 
stora styrka, förmågan att binda samman anfall 
med försvar. Örnsköldsvikaren var en klok is-
hockeyspelare i ordets rätta bemärkelse. Han 
var 1987 med om att vinna Tre Kronors första 
VM-guld på 25 år. En prestation som gav la-
get Svenska Dagbladets guldmedalj. Molin tog 
också två OS-brons, 1980 och 88. Bäst lycka-
des ”Molla” i Lake Placid, där han var en av 
Tre Kronors bästa anfallare. Totalt i Tre Kronor 
blev det 41 tävlingsmatcher (8 mål); 68 övriga 
landskamper (9) och 4 matcher mot klubblag 
och diverse kombinationer (2). SM-guld med 
MoDo AIK 1979. NHL-spel med Vancouver 
Canucks 1981–84. KÄLLA: Olympiaboken
9 maj: Lennart Ebbinge i Yngsjö fyller 60 
år. Lennart föddes i Kristianstad 1956 men 
representerade IK Heim och GF Kroppskul-
tur (klubbtillhörigheten ändrades den 1 au-
gusti mitt under turneringen) när han var med i 
handboll i Los Angeles 1984 där Sverige kom 
5:a. Lennart, i tröja nr 8,  spelade tre av Sve-
riges sex matcher och gjorde 6 mål varav fem 
mot Sydkorea och ett mot USA. I matchen mot 
Västtyskland blev Lennart mållös. Se även Gö-
ran Bengtsson 19 maj nedan. 
9 maj: Frank Andersson i Tyresö fyller 60 år. 
Frank är född i Trollhättan 1956 och var med 
i tre raka OS 1976-1984 och representerade då 
klubbarna Sundsvalls AIK (1976), Stockholms 
Spårvägars GIF (1980) och Lidköpings AS 
(1984). I Montreal 1976 i grekisk-romersk stil i 

90- kilosklassen (mellan-
vikt, i vissa sammanhang 
lätt tungvikt) startade 
regerande europamästa-
ren Frank med att bese-
gra Kolahi från Iran med 
25-9 och därefter Sarr 
från Senegal på fall efter 
1.32 sedan följt av två 
poängförluster, mot sil-

vermedaljören Nikolov (Bulgarien) och fyran 
Nisavic (Jugoslavien), varför Franks placering 
blev 5:a. Vann guldet gjorde Sovjets Valerij 
Resantsev. Veckan efter var Frank med också 
i fristil och trots liten erfarenhet gjorde han en 
fin turnering och blev 7:a. Vinst mot britten Al-
len (32-4) följdes av poängförlust mot blivande 
guldvinnaren Tediasvilij från Sovjet. Därefter 
fallvinst (3.56) mot västtysken Neumair, po-
ängvinst mot blivande femman, kanadensaren 
Paice (8-3), innan fyran östtysken Slottmeiter 
blev för svår (6-17). I Moskva 1980, den 20 juli 
startade Frank med tre raka segrar, mot greken 
Pozidis (16-13), polacken Kwiecinski (19-0) 
och österrikaren Pitschmann (fall 1.45). Dagen 
efter dock förluster i två jämna matcher mot 
hemmanationens Kanygin (5-7) och rumänen 
Dicu (2-3) och därmed hamnade Frank utanför 
prispallen som 4:a. Novenyi från Ungern tog 
guldet före Kanygin och Dicu. I den fria stilen 
veckan efter och en viktklass tyngre (lätt tung-
vikt -100 kg) var Frank magsjuk inför matchen 
mot rumänen Puscasu och i underrläge och 
med en tand utslagen bröt Frank matchen och 
drog sig också ur tävlingen. Ilja Mate fixade 
guldet till Sovjet.
I Los Angeles 1984, den 30 juli, startade Frank 
åter med tre segrar, nu mot irakien Rahman 
(fall 1.01), kanadensaren Kallos (15-3) och 
greken Pozidis (6-2) innan det blev förlust 
mot hemmanationens Steven Frazer som fick 
in ett nacksving redan efter 10 sekunder och 
sedan vann med 4-1. Det blev dock en med-
alj – bronsmatchen mot västtysken Uwe Sachs 
vanns av Frank med 5-0. Frazer tog USA:s för-
sta OS-guld någonsin i grekisk-romersk efter 
finalvinst mot Ilie Matei.
 I den fria stilen (-90 kg) blev det knapp förlust 
mot turken Temiz (slutade 6:a) innan senega-
len Dioz bragtes på rygg efter 1.17. Blivande 
fyran Davis från Kanada vann sedan med 8-5 
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och Frank fick nöja sig med att bli 9:a. Ed 
Banach, USA, vann finalen mot japanen Ota, 
matchen bröts efter 4.02 vid ställningen 15-3.
Bonusinfo: ”Frankie Boy” tillhör Sveriges 
berömda ”56-or”, Björn Borg, Ingemar Sten-
mark, Linda Haglund och Thomas Wassberg, 
alla födda 1956. Frank deltog i 22 internatio-
nella mästerskap, från debuten som 16-åring 
vid EM i fri stil i Lausanne till VM i den an-
tika stilen i Oslo 1985.
Hans medaljsamling på seniornivå är enastå-
ende, tre VM-guld (1977, 1979, 1982), fyra 
EM-guld (1976, 1978, 1979 och 1981) och 
OS-brons i Los Angeles 1984, samt 12 SM-
guld 1975–87. Han erhöll Svenska Dagbladets 
bragdmedalj 1977. Frank var extremt grepp-
villig, hans register var stort och publiken äls-
kade när Frank helt enkelt lyfte sin motstån-
dare och kastade honom i mattan. Han hade 
en mardrömsmotståndare, Sovjets Igor Kany-
gin, som vann 10 av 12 matcher mot Frank. 
I Brottningsförbundets 100 års bok, ”Svensk 
brottning 100 år” beskriver journalisten och 
SOF-medlemmen Thure Petersson de gyllene 
ögonblicken i Franks karriär, som när han 
som 20-åring blev Europamästare i Leningrad 
1976. Franks sex matcher pågick i snitt 2 min 
och 44 sekunder, i finalen åkte meriterade 
bulgaren Stojan Nikolov på rygg redan efter 
1,33. Ett år senare blev Frank världsmästare i 
Göteborg, publiken skanderade ”Frankie Boy, 
oj, oj”. Rumänen Petre Dicu på rygg i finalen 
efter ett klassiskt grepp, en halvnelson.Frank 
hade alla förutsättningar för att bli världens 
genom tiderna mest medaljtyngde brottare. 
Han hade en fantastisk vilja, ett starkt psyke, 
han växte alltid med uppgiften. Han korades 
1979 till världsetta, efter andra VM-guldet i 
San Diego, USA. Frank nobbade många trä-
ningsläger och låg nästan alltid i konflikt med 
någon på förbundet. Märkligt nog var Frank 
inte tillräckligt förberedd de olympiska åren 
1976 och 1980 som han tvingades lämna utan 
medalj. I Los Angeles 1984 räddade Frank ett 
brons, han blev överraskande poängbesegrad 
av den amerikanske polisen Steve Frazer.  
KÄLLA: Olympiaboken
10 maj: Mikael Andersson i Ytterby fyller 
50 år. Han föddes i Malmö 1966 men repre-
senterade Tampa Bay Lightning när han var 

med i Tre Kronors ishockeylag i Nagano 1998 
där Sverige kom 5:a. Mikael spelade med i 
samtliga Sveriges fyra matcher och gjorde ett 
mål: USA 4-2 (assist till mats Sundins 4-2- tid 
57.04), Kanada 2-3, Vitryssland 5-2 (1-0 efter 
10.06) samt i kvartsfinal Sverige-Finland 1-2 
(0-0,0-0,1-2) där Sveriges mål gjordes av Pe-
ter Forsberg när 12 sekunder återstod. Tjeck-
ien vann finalen över Ryssland med 1-0 efter 
mål av Svoboda-tid 48.08.
12 maj: Gunnar Larsson i Västerås fyller 

65 år. Gunnar, medlem 
i SOF, föddes 1951 i 
Malmö och tävlade i 
simning för Malmö SS 
när han var med i fem 
olika grenar i Mexi-
co City 1968 och lika 
många 1972 i München. 
1968 simmade han som 
17-åring bara frisim, 
200 m (25:a på 2.04,9), 
400 m (12:a - 4.25,0) 
och 1500 m (13:e - 

17.57,0) samt lagkapperna 4x100 m (11:a - 
Gunnar simmade sista sträckan på 56,2)  och 
4x200 m (8:a). Enda finalplatsen var således 
på 4x200 där Gunnar på ena ytterbanan sim-
made andrasträckan (2.01.4). De övriga i la-
get var Hans Ljungberg, Olle Ferm och Lester 
Eriksson. 
Fyra år senare i München hade Gunnar ut-
vecklats till att bli världens bäste medleysim-
mare och han tog guld både på 200 (2.07,17- 
WR) och 400 m (4.31,981). På 400 m, som 
gick fem dagar före 200, tappade Gunnar på 
inledande fjärilsimmet fem sekunder  till på 
förhand svåraste konkurrenten, USA:s Gary 
Hall. Gunnar tappade ytterligare 2,5 sekund 
på ryggsimmet efter 1.10,5 på sträckan. På 
bröstsimmet tog Gunnar in sju sekunder efter 
utmärkta 1.18 och nu var den andre amerika-
nen Tim Mc Kee i täten, 2,2 sek före Gunnar. 
I mål var de båda exakt lika enligt anslagstav-
lan, 4.31,98. Efter lång väntan kom tusende-
larna fram och anslagstavlan visade 981 för 
Gunnar och 983 (!) för amerikanen. Gunnar 
simmade också tillsammans med Bengt Ging-
sjö, Hans Ljungberg och Anders Bellbring i 
lagkappslaget på 4x200 fritt som kom 4:a på 
4.47,37 och som bröstsimmare i medleylaget 
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4x100 m som fick placeringen 14 (4.06,67). 
Dessutom deltog Gunnar i 400 m frisim (14:e 
- 4.09,88).
Bonusinfo: ”Han är 100 procent man, och en 
liten bit fisk”. Ett klassiskt uttryck om 1970 
års bragdman och OS-hjälten från München 
två år senare, Malmöfödde Gunnar Larsson. 
Det var USA:s tränarguru Don Gambril som 
beskrev en skånsk tonåring på väg upp i sim-
marvärlden, mot det osannolika genombrottet 
vid EM i Barcelona 1970 med tre guld, ett sil-
ver och två världsrekord (400 m fritt och 200 
m medley). Gunnar var Guld-Gunnar med det 
svenska folket och uppvisningen i Barcelona 
hade Arne Borg-nivå från Bologna-EM 1927. 
Allt började hemma i Simhallsbadet i Malmö. 
Lillebror hängde på sina framgångsrika två 
äldre systrar, Karin f. 1941 och Kristina f. 
1944, båda olympier, Karin i både Melbour-
ne 1956 och Rom 1960 samt Kristina i Rom 
1960. De fick dock aldrig kliva upp på några 
olympiska prispallar. Gunnar drevs tidigt av 
att bli bättre än sina ”syrror” – och de förstod 
också att reta och sporra honom. Efter hand 
kom Gunnar till tränaren Lars-Eric Paulssons 
stall och nyfikenheten hos Don Gambril gav 
collegestudier/träning i Long Beach i USA. 
Ett givande svensk/amerikanskt samarbete 
som nådde sin kulmen i München 1972. Gun-
nar jagade ett tredje guld i München, 400 m 
fritt, men slarvade bort chansen i försökshea-
tet och kvalade aldrig in till final. Gunnar var 
en mästare i att gå in i sig själv – han hörde 
och såg inget vid startpallen. Hans förmåga att 
förlänga sina armar på väg in i kaklet var om-
vittnad och fruktad. 
Som 22-åring lämnade Gunnar simningen, det 
fanns inte ekonomiska förutsättningar för en 
fortsättning. Hans sista internationella medalj 
var VM-guldet på 200 medley vid VM i Bel-
grad 1973. Gunnar valde därefter studier vid 
GIH i Stockholm och efter examen blev Väs-
terås hans nya adress. Han är idag med i sty-
relsen för Sveriges Centralförening för Idrot-
tens Främjande och tidigare var han under 
många år uppskattad expertkommentator åt 
Radiosporten. Han utsågs vid millennieskif-
tet till 1900-talets största skånska idrottsman. 
KÄLLA: Olympiaboken
14 maj: Marie-Helene Westin (nu gift Öst-

lund) i Segersta utanför 
Bollnäs fyller 50 år. Hon 
föddes i Sollefteå 1966 
och tävlade på skidor för 
Sollefteå SK 1988 och Hu-
diksvalls IF 1992 och 1994 
när hon var med i Calgary 
(1988), Albertville (1992) 
och i Lillehammer (1994). 
”Billan” gjorde  samman-
lagt 12 starter med följan-

de resultat: 1988 i Canmore, 105 km väst om 
Calgary: 7:a på 5 km klassisk stil (tid 15.28,9) 
i ett lopp som vanns av finskan Marjo Mati-
kainen på 15.04,0; 8:a i sitt första OS-lopp, 
10 km klassisk (30,53,5) i ett lopp som vanns 
av Vida Vencene från Litauen, här dock täv-
lande för Sovjet; 10:a på 20 km fristil (Billans 
guldsträcka från VM 1987) efter ett fall som 
förstörde rytmen. Loppet vanns av Tamara 
Tichonova, Sovjet, på 55.53,6 och Anna-Lena 
Fritzon blev bästa svenska som 9:a på 58.37,4 
- två sekunder före Billan som hade startnr 
45 av 55 startande. Nina Gavryljuk, Sovjet, 
kom i mål som 8:a men diskvalificerades för 
felaktig reklam på pannbandet (!). I stafetten 
över 4x5 km fristil startade Lis Frost olyckligt 
då hon fastnade i en kvist (!) efter halvannan 
kilometer och hon växlade 50 sekunder från 
bronsplats. Anna-Lena låg kvar som åtta vid 
växling till Karin Lamberg som avancerade 
två placeringar men trots att ”Billan” var näst 
snabbast på sista blev Sverige 6:a – 3½ minut 
efter suveräna Sovjet men bara 31 sekunder 
efter trean Finland.
1992 i La Saisies, 30 km från Albertville: I 
ymnigt snöfall och halvannan plusgrad kom 
Billan som bästa svenskan 9:a på 5 km klas-
sisk stil. 28,8 sekunder efter segrande finskan 
Marjut Lukkarinen som hade 14.13,8; 6:a i 
den första jaktstarten 10 km fristil där resulta-
ten på 5 km reglerade starttiden.  Ljubov Jego-
rova från Ryssland (som här tävlade under be-
teckningen EUN) gick ut i rygg på Marjut (0,9 
sek) och vann på sammanlagda tiden 40.07,7. 
”Billans” åktid var 26.45,6 och sammanlagt 
var hon alltså 80,5 sekund efter Ljubov i mål; 
10:a på 15 km klassisk- en ny OS-distans för 
damerna som inledde tävlingarna. Ljubov 
vann på 42.20,8 och var 2.39,7 före Billan som 
var bästa svenska; 7:a på 30 km fristil som 
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även det var en ny OS-distans. Stefania Bel-
mondo vann på 1.22.30,1 och Billan var åter 
bästa svenska, nu 4.46,1 efter. I stafetten 4x5 
km (två klassiska och två fristilssträckor) vann 
EUN (Sovjet) på 59.34,8 och Sverige kom 7:a 
med Carina Görlin, Magdalena Wallin (senare 
Forsberg), Karin Säterkvist och avslutningsvis 
Billan som körde upp Sverige från 9:e till 7:e, 
halvannan minut fån bronsplats.
1994 i Lillehammer (Birkebeinerens skidsta-
dion): P g a förkylning åkte inte Billan 5 km 
den 15 februari och då förstås inte den efter-
följande jaktstarten den 17/2. Inledningsloppet 
15 km fristil den 13/2 kom hon 17:e  och i av-
slutningen 24/2 över 30 km klassisk stil, 12:a. 
Båda loppen vanns av italienskan Manuela Di 
Centa och i båda loppen var Antonina Ordina 
bästa svenska, 7:a respektive 11:a. I stafetten 
4x5 km (2 K+ 2 F) vann Ryssland på 57.12,5 
och Sverige var 6:a på 1.00.05,8 med följande 
lag: Anna Frithioff (6:a), Billan (nu med efter-
namnet Östlund-här 5:a på sin sträcka), Anna-
Lena Fritzon (9:a) och Antonina Ordina (4:a). 
17 maj: Per-Olof Hedenberg i Mölndal fyller 
80 år. Han föddes 1936 i Mölndal och tävlade i 
rodd för Mölndals RK när han var med i åttan 
med styrman i Rom 1960. Om åttans äventyr 
i Rom fanns att läsa i en längre artikel i SOF-
Bulletinen nr 3/2008 där det framgick att de 
svenska roddarna, förutom Per även Rune An-
dersson, Bengt-Åke Bengtsson, Åke Bernts-
son,  SOF-medlemmen Lars-Erik Gustafsson 
i Ljungskile, Ulf Gustavsson, Kjell Hanson, 
Ralph Hurtig, hade Sture Baatz som cox i för-
söksheat 1 (onsdag 31 augusti) där Sverige 
kom 4:a och sist på 6.29,49 och Ove Lostad 
som cox (Sture hade insjuknat) i uppsamlings-
heat 3 (fredag 2 september) där placeringen 
blev 3:a och sist på 6.49,56.  
17 maj: Magnus Andersson, bosatt i Tysk-

land, fyller 50 år. Mag-
nus föddes i Linköping 
1966 och spelade med i 
tre raka OS i handboll, 
1992-2000. I Barcelona 
och Atlanta represente-
rade han tyska klubben 
Tus Schutterwald och i 
Sydney tillhörde han HK 
Drott. Samtliga tre gång-
er tog Sverige silverme-

dalj. Hans OS-facit är: 1992 (7 matcher–18 
mål), 1996 (6–16) och 2000 (8–10). Magnus 
missade bara en match av Sveriges 22 matcher 
(Sverige förlorade av dessa 22 endast de tre 
finalerna- med sammanlagt bara fem mål!) 
och det var 1996 i gruppspelsmatchen mot 
Kroatien då han var lätt skadad. Se även Pierre 
Thorsson här nedan  den 21 juni.
Bonusinfo:Trots de blygsamma handbollsmåt-
ten 180 cm och 80 kg var Magnus under sin 
drygt femton år långa karriär en av världens 
absolut bästa spelare. Den officiella utmärkel-
sen på det fick han 1993. Som klok och fan-
tasifull speluppläggare och finurlig skytt var 
Magnus en av nyckelfigurerna i samtliga de 
blå-gula landslag som varje säsong under åren 
1990–2002 kom hem med en stortävlings-
medalj. Totalt blev det, förutom de tre OS-
silvren, 4 EM- och 2 VM-guld, 2 VM-silver 
och 2 VM-brons – en rad som enbart matchas 
av Lindgren och Wislander. Med 307 lands-
kamper och 922 mål är han i båda fallen sexa 
genom tiderna i den svenska statistiken. Hans 
första klubb var Risbrinkspojkarnas IF i Linkö-
ping. Därefter följde IF Saab (Linköping), HK 
Drott, Stavanger IF, TuS Schutterwald, Drott, 
Schutterwald, GWD Minden, Drott, Ademár 
Leon, Drott och HSG Nordhorn. På klubbnivå 
finns på meritlistan sex SM-guld med Drott, 
en spansk ligatriumf, tre gånger (1991, 1992 
och 1994), titeln Årets Spelare samt en skyt-
teligaseger 1991. Hans analytiska egenskaper 
har kommit väl till pass under den tränarbana 
som inleddes i Drott 2001. Då var han fortfa-
rande aktiv. Därefter har han tränat FC Køben-
havn Håndbold, Österrikes landslag samt från 
2010 i AG Håndbold i Köpenhamn. KÄLLA: 
Olympiaboken
17 maj: Elisabeth Westman i Kolsva fyller 50 
år. Hon föddes i Västerås 1966 och tävlade för 
Ramnäs CK i Surahammar när hon var med i 
landsvägsloppet över 81 km (5 varv x 16,2) på 
cykel i Barcelona 1992. Placeringen blev 27:a 
på 2.05.03 bland 57 startande. Kathryn-Ann 
Watt från Austarlien vann guldet på 2.04,42 
före legendariska fransyskan Jeannie Longo 
som vann klungspurten där 31 åkare ingick. 
Marie Höljer blev bästa svenska på plats 9 och 
Madeleine Lindberg kom 38:a - en dryg minut 
efter segraren.
19 maj: Göran Bengtsson i Varberg fyller 60 
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år. Han föddes också där 1956 men spelade 
handboll i HK Drott i Halmstad när han var 
med i Sveriges lag som kom 5:a i Los Angeles 
1984. Göran (i tröja nr 4) spelade med i alla 
Sveriges matcher och gjorde sex mål: Sydko-
rea 36-23 (2 mål), USA 21-18 (2), Västtysk-
land 17-18, Danmark 19-26, Spanien 26-25 (2 
mål) och Island 26-24. Se även Lennart Eb-
binge 9 maj ovan.
19 maj: Carina Jansson i Gimo fyller 50 
år. Carina föddes också där 1966 och tävlade 
för Gimo SF när hon var med i Seoul 1988 
där hon sköt med luftgevär (10 meter) och 
blev 22:a på 387. Av 45 deltagare kom an-
dra svenskan Anita Karlsson 33:a på 383 och 
guldet togs av Irina Sjilova, Sovjet, med po-
ängen 395+103,5. I standardgevär halvmatch 
på avståndet 50 meter (3x20 skott, liggande, 
stående och knästående) kom Carina 33:a på 
564 poäng efter serierna 199+172+193. Väst-
tyskan Silvia Sperber vann på 590+95,6 och 
där blev Anita 8:a (583+93,4).
21 maj: Ove Emanuelsson i Tibro fyller 75 
år. SOF-medlemmen Ove, som föddes 1941 i 
Tidaholm, där han dock aldrig varit bosatt, har 
varit med i tre raka OS 1960-64. Han växte upp 
i Tibro där han började paddla på sjön Örlen. 
När han som 19-åring var med i Rom 1960 
paddlade han canadensare för Jönköpings 
KK och därefter för Tibro KK.  Efter fint för-
söksheat i Lago di Albano, alldeles nedanför 
påvens sommarresidens Castle Gandolfo, där 
Ove endast var 12/100 efter blivande guldme-
daljören ungraren Janos Parti, vann Ove en av 
de tre semifinalerna där de tre främsta gick 
till final. Ove låg i finalen länge på bronsplats 
men dubble OS-vinnaren från 1956, rumänen 
Leon Rotman, kunde pressa sig förbi på allra 
sista slutet och Ove var dryga halvsekunden 
från medalj. 1964, i idylliska kratersjön Lake 
Sagami, fem mil väster om Tokyo, gjorde 
Ove åter en fin insats även om han fick släppa 
ytterligare en kanot före sig i finalen. Tysken 
Jürgen Eschert vann  på 4.35,14 och Ove var 
5:a på 4.42,70. I Mexiko City 1968 gick Ove 
också enkelt till final där han denna gång slu-
tade 6:a på tiden 4.45,80. Segrade gjorde ung-
raren Tibor Tatai på 4.36,14.
24 maj: Peter Carlström i Alingsås fyller 60 år. 
Peter föddes i Västerås 1956 och represente-

rade Västerås SS när han var med i vattenpolo 
i Moskva 1980 där Sverige kom 11:a. För för-
sta gången sedan 1952 fanns ett svenskt vat-
tenpololag med i OS – en plats man fick efter 
många avhopp av OS-bojkottande nationer. 
Peter (med nr 8 på badmössan) spelade med 
i Sveriges samtliga matcher: Spanien 3-7 (0-
2,1-1,0-0,2-4), Italien 4-4 (2-1,2-1,0-1,0-1), 
Sovjet 1-12 (0-3,1-2,0-4,03 - Peter 1 mål), 
Grekland 5-9 (3-1,0-4,2-3,0-3), Italien 3-8 (1-
3,1-3,0-0,1-2), Rumänien 3-8 (1-1,1-2,1-1,0-
4- Peter 2), Australien 4-9 (1-2,2-2,0-2,1-3 
- Peter 2) och Bulgarien 8-6 (0-2,3-1,1-0,4-3 
– Peter 1). Sovjet vann finalen över Jugosla-
vien med 8-7.
1 juni: Bengt Nordwall (numera Signahl) 
i Motala fyller 75 år. Bengt är född i Stock-
holm 1941 och tävlade där för SK Neptun 
när han var med i frisim i Rom 1960 där han 
fick 27:e bästa tid i försöken på 100 m (58,5 i 
heat 4 som vanns av ungraren Dobay). Bengt 
deltog också  i laget på 4x200 m där Sverige 
kom 6:a på 8.31,0 (8.30,6 i försök) med laget 
Sven-Göran Johansson, Lars-Erik Bengtsson, 
Bengt och på sista sträckan Per-Ola Lind-
berg. USA vann på 8.10,2 och bakom Sve-
rige fanns Tyskland och Sovjet. 1964 i Tokyo 
gick det snäppet bättre, 21:a på 100 m, efter 
att ha summit på 55,6 i försök och 56,4 i se-
mifinal, och 5:a i lagkappen, nu på distansen 
4x100 m. Ingvar Eriksson, Jan Lundin, Bengt 
och Per-Ola satte svenskt rekord i försöken 
(3.41,3-förbättring med 2,1) och sedan 3.40,7 
i finalen där USA vann på 3.33,2 - nytt världs-
rekord. Individuellt vann svenskättlingen Don 
Schollander, USA, på 53,4 (OR).
2 juni: Stefan Jonsson i Helsingborg fyller 
60 år. Stefan föddes i Malmö 1956 och täv-
lade för Helsingborgs AK Greppet när han 
var med i tyngdlyftning i Moskva 1980 i klas-
sen lätt tungvikt (-82,5 kg) där han blev 10:a 
på sammanlagt 327,5 kg (142,5+185), nytt 
svenskt rekord. Guldet gick till favoriten Ju-
rik Vardanjan som inför hemmapublik och 
med tre VR (ryck 177,5, stöt 222,5 och totalt 
400) vann med hela 27,5 kg före tvåan. Ju-
riks 400 kg hade räckt till guld även i 90- och 
100-kilosklasserna.
2 juni: Åsa Jakobsson i Västerås fyller 50 
år. Åsa föddes i Stånga på Gotland 1966 och 
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efter spel i Dalhems IF representerade hon 
Gideonsbergs IF, Västerås, när hon i fotbolls-
landslaget som kom 6:a 1996 när damfotbol-
len hade premiär i OS. Åtta länder deltog och 
de spelade i två grupper med vardera fyra lag. 
Åsa, i tröja nr 3, var med i Sveriges samtliga 
tre matcher – ingen spelades dock i OS-staden 
Atlanta. Premiärmatchen spelades på Orange 
Bowl Stadium i Miami mot Kina som vann 
med 2-0 inför 46.724 åskådare. Därefter match 
på Citrus Bowl i Orlando mot USA som vann 
med 2-0 inför 28.000. Vinst med 3-1 i tredje 
matchen mot Danmark inför 17000 åskådare 
också den i Orlando. Åsas speltid i respektive 
match: 45 minuter från start samt 34 min och 
64 minuter som ersättare. USA och Kina gick 
vidare till semifinaler och där besegrades Nor-
ge respektive Brasilien varför de fick mötas 
också i en final som USA vann med 2-1. Nor-
ge vann matchen om brons mot Brasilien och 
inga placeringsmatcher spelades om de övriga 
platserna där ordningsföljden beräknades så-
lunda: Tyskland, Sverige, Japan och Danmark.
2 juni. Theodore Dikanda i Göteborg fyller 50 
år. Han föddes 1966 i Stora Levene utanför 
Vara och tävlade i brottning för Lidköpings 
AS när han var med i Seoul 1988 i fristilens 
fjädervikt (-62 kg). Theodore började med po-
ängvinst, 6-4,  mot spanjoren Vicente Caceres 
men åkte sedan på två raka förluster mot svåra 
motståndare, först mot italienaren Schilacci 
på poäng och sedan mot japanen Sakae på fall 
efter 5.30. Amerikanen John Smith kom till 
Seoul med 131 raka vinster och han ökade på 
den sviten till 138 när han brottade sig till guld.
3 juni: Christina Karlsson (nu gift Wuopio) i 
Falun fyller 70 år. Christina föddes 1946 i Häl-
lefors  men tävlade i skridsko för Mälarhöj-
dens IK, Stockholm, när hon var med som re-
serv 1964 i Innsbruck och i Grenoble 1968 där 
hon kom 18:e på 1500 m (2.31,4) och 13:e på 
3000 m (5.17,2). Kaija Mustonen tog Finlands 
första skridskoguld på 40 år när hon vann 1500 
m på 2.22,4 där Christina Lindblom- Scherling 
blev 9:a på 2.27,5. Johanna Schut från Holland 
vann 3000 m på nytt VR, 4.56,2 och där blev 
Scherling 7:a på 5.09,8. Antalet startande var 
30 respektive 26.
3 juni: Hans Kohala, Ljusterö, fyller 50 år. 
Hans är född 1966 i Saltsjö-Boo och tävlade i 

rodel för Saltsjöbadens RK när han var med i 
Albertville 1992 och i Lillehammer 1994, båda 
gångerna i dubbelklassen tillsammans med 
Carl-Johan Lindqvist och placeringen i Albert-
ville blev 6:a (den bästa svenska placeringen i 
rodel och det första svenska paret i tvåmans-
rodel). För sjätte gången av åtta blev det tysk 
seger genom Krause och Behrendt som åkte 
den 1142 m långa banan på 46,060+45,993. 
Hans och Calle hade tränat för detta i endast 
två säsonger – å andra sidan med dubble tyske 
olympiern Bernd Hahn (tre gånger VM-etta i 
dubbel) som tränare. I Lillehammer två år se-
nare var förväntningarna stora men det blev nu 
bara en 13:e-plats för Hans och Calle.  Vann 
gjorde Italiens par Brugger och Huber som 
åkte de två åken i den 1185 meter långa banan 
på sammanlagt 1.36,720 - halvannan sekund 
snabbare än Hans och Calle.
8 juni: Tommy Österlund, nu bosatt i Norge, 
fyller 50 år. Tommy är född 1966 i Hägersten 
och tävlade i rodd för Stockholmspolisens IF 
när han var med i rodd i Barcelona 1992. Där, 
eller närmare bestämt i Banyoles-sjön 13 mil 
norr om Barcelona, var Tommy med i scul-
lerfyran (med Fredrik Hultén, David Svensson 
och Per-Olof Claesson) som kom 15:e efter att 
ha blivit sist i C-finalen (6.20,86). Tid i försök 
5,56,00 och i uppsamling 5.59,47, båda gång-
erna besegrande de vinnaren i C-finalen, Stor-
britannien. Tyskland vann finalen på 5.47,17 
före Norge och Italien.
9 juni: Ann Linder (nu Christiansen-Peter-
sen), bosatt i Tyskland, fyller 50 år. Ann är 
född 1966 i Göteborg där hon tävlade i simning 
för GKKN (Göteborgs KappsimningsKlubb 
Najaden) när hon var med i Los Angeles 1984 
på tre frisimssträckor. Hon blev 9:a (4 sekun-
der från final) på 800 m med tiden 8.50,80,  
11:a (3:a i B-final) på 400 m på tiden 4.17,55 
- nytt svenskt rekord (4.18,28 i försök) samt 
12:a (4:a i B-final) på 200 m med tiden 2.03,85 
(i försök 2.04,60). Gulden togs av amerikan-
skorna Tiffany Cohen på 800 m (8.24,95-OR) 
och 400 m (4.07,10-OR) samt av Mary Wayte 
på 200 m (1.59,23). 
10 juni: Ann-Charlott Lilja (nu gift La Mo-
nica), bosatt i Italien, fyller 70 år. Hon föddes 
1946 i Göteborg och tävlade där i simning för 
SK Najaden när hon var med i Tokyo 1964. På 
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100 m fritt gick hon till semi efter att ha bli-
vit 4:a på 63,7 i sitt försöksheat. I semifinalen 
lottades hon i samma heat som Ann-Christin 
Hagberg (62,8 till final) och Ulla Jäfvert (se 16 
april ovan). Ann-Charlotte blev 7:a på 63,9 och 
totalt plats 14. Dawn Frazer, Australien, vann 
finalen på 59,5 där Ann-Christin blev 7:a på 
62,5. På 400 m fritt kom Ann-Charlotte 8:a i 
finalen där hon var enda svenska. Tiden  var 
4.53,0 (i försök 4.52, 3) och loppet vanns av 
amerikanskan Virginia Duenkel på 4.43,3 nytt 
OS-rekord. I lagkappen över 4x100 m vann 
USA på nytt VR, 4.03,8 och Sverige med Ann-
Charlott, Lotten Andersson, Ulla och Ann-
Christin kom 5:a på 4.14,0 efter att ha haft 
4.13,5 i samma försöksheat som USA vann på 
4.12,2.
11 juni: Wolfgang Biedron i Sundsvall fyller 
65 år. Wolfgang, som är född i Tyskland 1951,  
tävlade i judo för Uppsala JK och var med i 
Moskva 1980 där han kom 7:a i lätt lättvikt 
(-65 kg). Efter en finfin inledning med kast-
segrar mot Elzaouiki från Syrien och Onmura 
från Brasilien blev mongolen Tsendiin Damdin 
för svår. Damdin gick sedan till final där han 
besegrades av Soloduchin från Sovjet. Wolf-
gang är gift med Eva Wikström som var med i 
judo i OS i Barcelona 1992.     
12 juni: Mikael Johansson i Norrköping fyl-
ler 50 år. Han föddes 1966 i Huddinge och 
representerade Djurgårdens IF i ishockey när 
han var med i Tre Kronors lag i Calgary 1988 
(3:a) och i Albertville 1992 (5:a). Han spelade 
i tröja nr 25 med i samtliga 16 matcher (8+8) 
och gjorde fyra mål – detta i matcherna mot 
Frankrike i Calgary samt mot Tyskland, USA 
och Tjeckoslovakien i Albertville. Se även Lars 
Molin 7 maj om 1988 och Roger Nordström 27 
april om 1992 här ovan.
Bonusinfo: Liksom storebror Kent ”Lill-Ken-
ta” en produkt av Huddinges fina ungdoms-
verksamhet. Mikael var som ”Lill-Kenta” en 
klok och effektiv forward, en center som hade 
förmågan att sätta snurr på sin kedja. Till sitt 
OS-brons i Calgary kan Mikael lägga VM-guld 
1991 och 98 som finaste meriter i Tre Kronor. 
Nyckelfigur i det Djurgården som vann SM-
guld 1989-91, 2000 och 2001. 437 poäng på 
582 elitseriematcher för DIF. Även stor idol 
i EHC Kloten där han var med om att vinna 

det schweiziska mästerskapet fyra gånger i rad, 
1993-96. Totalt 61 tävlingsmatcher (15 mål) 
och 106 övriga landskamper (16 mål). Vinnare 
av Guldpucken 2000. KÄLLA: Olympiaboken
13 juni: Bengt Lager, nu bosatt i USA, fyller 
65 år. Bengt föddes 1951 i Stockholm och täv-
lade där för K1 IFR när han var med i modern 
femkamp i Montreal 1976. Han kom 24:a indi-
viduellt (47 startande) efter delresultaten 15:e 
i ridmomentet på hästen Can-Do; 35:a i fäkt-
ning (19 segrar), 34:a i skjutning (185 poäng); 
25:a i simning 300 m (3.39,43); 8:a i terräng-
löpningen 4000 m. I lagtävlingen, där brodern 
Hans (20:e ind.) samt Gunnar Jacobson (32:a) 
ingick, kom Sverige på åttonde plats.  
19 juni: Jeanette Pettersson (nu Baldemark), 
bosatt i Spanien, fyller 60 år. Jeanette föddes 
1956 i Göteborg men tävlade i simning för SK 
Elfsborg, Borås, när hon var med i München 
1972. Jeanette, som låg 8:a i världsstatistiken 
1972, nådde semifinal efter 1.17,83 i försök och 
väl där blev hon 6:a i sitt heat på 1.17,54 (12:a 
totalt). Catherine Carr, USA, tog guldet efter 
1.13.58 i en final dit Britt-Marie Smedh kva-
lificerade sig och blev 7:a på 1.17,19 (ja Britt-
Marie är mamma till Therese Alshammar). På 
200 m bröst fick Jeanette  tiden 2.50,36 och det 
gav tidmässigt placering nr 22 i försöksheaten 
där 40 startade. Vann guldet gjorde Beverly 
Whitfield, Australien, på 2.41,71.
21 juni: Pierre Thorsson i Holmsjö (Ble-

kinge) fyller 50 år. 
Pierre föddes 1966 i 
Linköping och spe-
lade där handboll för 
IF SAAB när han var 
med i Barcelona 1992. 
Han var också med 
i Atlanta 1996 och i 
Sydney 2000 då repre-
senterande tyska VfL 
Bad Schwartau. Pre-
cis som Magnus An-
dersson (se 17 maj här 

ovan) har han tre OS-silver på meritlistan. I 
Barcelona blev det förlust mot åtta ryssar, två 
ukrainier och två vitryssar som under beteck-
ningen EUN vann med 22-20. I  Atlanta vann 
Kroatien finalen med 27-26 och i Sydney var 
Ryssland vinnare med 28-26. Sammanlagt spe-
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lade Pierre 16 OS-matcher och gjorde 68 mål 
(1992: 6 matcher–25 mål, 1996: 5–30, 2000: 
5–13). 1992 stod Pierre över i matchen mot 
Brasilien och var mållös i matchen mot Island. 
1996 vilade han i inledningsmatch mot USA 
samt mot Kuwait för att sedan komma tillbaka 
på ett riktigt målhumör – eller vad sägs om 7 
mål på Kroatien i gruppspel, 7 mål på Spanien 
i semifinal samt åtta mål på Kroatien i finalen 
där han dessutom missade en straff. 2000 vi-
lade han mot Tunisien, Frankrike och Spanien 
i gruppspelet men var åter i slutspelet med bl 
a sex mål i kvartsfinalen mot överraskningsla-
get Egypten.
Bonusinfo: Thorsson var en kantspelets pro-
duktutvecklare. Målmedvetet och innovativt 
slipade han på sin skotteknik och många blev 
genom åren de målvakter som, ofta generat le-
ende, överlistades av den finurlige östgötens 
studsar, skruvar och knorrar. 557 mål blev det 
på 237 landskamper och utöver tre OS-silver 
så var den listige högersexan även med om att 
till blågult säkra två VM-guld, ett VM-silver, 
två VM-brons och tre EM-guld. Thorsson var 
med även i truppen till OS 1988 men fick aldrig 
spela. Han började spela handboll i Risbrink-
spojkarnas IF i hemstaden Linköping, där han 
efter en utflykt till IFK Karlskrona även re-
presenterade IF Saab/ HF Linköpings Lejon. 
Utomlands blev det VfL Bad Schwartau (1 
cupseger), AS Papillon Conversano (2 italien-
ska ligatitlar) och SG Flensburg-Handewitt 
innan han återvände till Sverige och då till 
Hästö IF, där han så småningom även blev 
tränare. KÄLLA: Olympiaboken
22 juni: Michael Pettersson i Södertälje fyl-
ler 60 år. Han föddes 1956 i Viby (Mjölby) 
och representerade Södertälje RK när han var 
med i fälttävlan i Los Angeles 1984. Resul-
taten för Michael på hästen Up To Date blev 
36:a individuellt och 8:a i lag där de övriga 
svenskarna var Jan Jönsson på Isolde (18:e), 
Göran Breisner på Bobalong (24:a) och Chris-
tian Persson (31:a) på Joel. Mark Todd och 
Charisma från Nya Zeeland vann det indivi-
duella guldet och USA lagguldet. Michael var 
6:a i dressyrmomentet, 34:a i banhoppningen 
men misslyckades  och drog på sig många 
belastningpoäng i terrängritten där han blev 
39:a. Kanske var västernstaden i miniatyr 
som byggts upp speciellt för detta moment en 

ovanlig miljö för Up To Date.
25 juni: Stig Sollan-
der på Frösön fyller 
90 år. Stig föddes på 
Frösön 1926 och var 
med i tre raka vinter-
OS 1948, 1952 och 
1956. Han represen-
terade IFK Östersund 
de två första och Öst-
ersund-Frösö SLK  i 
sitt sista OS. 1948 i 

St Moritz kom Stig på 40:e plats i störtlopp 
på tiden 3.23,1 bland 111 startande. Vann 
gjorde  Oreiller, Frankrike, på 2.55,0. Hans 
Hansson kom 10:a, Sixten Isberg 30:e, Åke 
Nilsson 38:a och Olle Dalman 41:a. I alpin 
kombination där nämnda störtloppet ingick 
var Stig anmäld till slalommomentet men han 
avstod där från start. 1952 i Oslo blev slalom 
Stigs bästa med en 5:e-plats med tiden 2.02,6 
(60,4+62,2). Österrikaren Schneider vann på 
2 minuter jämnt (59,5+60,5) före norrmännen 
Stein Eriksen och Guttom Berge. I storslalom 
kom Stig delad 6:a med amerikanen Dodge på 
2.32,6 och här vann hemmafavoriten Stein på 
2.25,0. Av 85 startande fullföljde 82 däribland 
Åke Nilsson (21:a), Sixten Isberg (30:e) och 
John Fredriksson (49:e). I störtloppet tvinga-
des Stig bryta efter fall.
1956 i Cortina blev Stigs motsvarande place-
ringar 3:a, 16:e (storslalom) samt 10:a (stört-
lopp). Österrikes Toni Sailer vann ju alla tre 
disciplinerna överlägset (4 + 6,2 + 3,5 sekun-
der före tvåorna) men i slalom överraskade 
Stig och tog Sveriges första alpina OS-med-
alj. Efter att ha legat femma efter första  åket 
körde Stig upp sig och passerade bl.a. tidigare 
nämnde Dodge och var bara halvannan se-
kund efter tvåan Iagya från Japan. Även Stigs 
prestation i störtlopp måste nämnas. I Tofanas 
olympiabana, 3461 m lång och med en fall-
höjd på 902 m, startade 75 st i 25-gradig kyla 
och storm på kalfjället. Den delvis isiga ba-
nan betecknades av nämnde Igaya som ”hara-
kiri med anlopp” och mycket riktigt blev det 
en lång sjukhusvistelse för japanen efter fall 
i banan där bara 47 fullföljde. Stigs tid blev 
3.05,4 (10 sek efter Sailer)  och siste man som 
fullföljde, greken Papageorgiou, hade tiden 
8.03,20. Mannen med OS-historiens längsta 
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(?) namn, Max Emanuel Maria Alexander Vi-
cot Bruno de la Santisima Trinidad y Todos 
los Santos von Hohenlohe Langenburg, för-
kortat prins von Hohenloe från Liechtenstein, 
kom 45:a på 5.15,8. Han är f.ö. farbror till Hu-
bertus Rudolph von Fürstenberg-von Hohen-
lohe-Langenburg som gjort 15 alpina starter 
för Mexiko i sex OS, nu senast som 55-åring i 
Sotji 2014.
Bonusinfo: 1956 tog Stig Sveriges första OS-
medalj i alpint någonsin, när han i Tofanaslutt-
ningens Pista Col Druscie gjorde två jämna 
och väl avvägda åk. Stig började tävlingsåka 
redan 1942, men fick inte sitt internationella 
genombrott förrän 1954 vid hemma-VM i Åre, 
där han tog ett brons i kombination. Efter OS 
1956 trappade han ned med tävlandet (han 
gjorde dock ett undantag 1958 då han tog sitt 
sista SM-guld på hemmaplan i Åre) och sat-
sade på familjen och den civila karriären. Han 
fick fem barn (Lena, Lotta, Sara, David och 
Patrik) som alla kom att bli framgångsrika ut-
försåkare. Lotta blev olympier i Sapporo 1972 
(31:a i störtlopp, körde ur i slalom och stor-
slalom). Stig tog även VM-brons i kombina-
tion och slalom 1956 (avgjort i samband med 
OS) och har fyra individuella SM-guld (två i 

slalom och två i störtlopp). Lottas son Bobbo 
Sollander-Jansson spelar allsvensk fotboll för 
Östersunds FK.  

Tack till Carl-Johan Johansson i Har-
lösa som har koll på födelsedagarna.

Avlidna olympier 
Per Sundberg har avlidit i Höllviken den 3 
maj 2015, 65 år fyllda. Han föddes i Malmö 
den 8 maj 1949 och tävlade för Malmö FK 
av 1919, när han var med i värja och florett i 
München 1972. I florett blev han utslagen i 1:a 
omg. och i värja var han med i laget som kom 
7:a. Tre lagmatcher blev det för Per liksom för 
Hans Wieselgren medan Rolf Edling, Carl von 
Essen och Orwar Jönsson var med i alla sex. 
Per debuterade i VM för seniorer redan som 
17-åring och han dominerade svensk junior-
fäktning med tre JSM-guld, ett silver och ett 
brons. Han behärskade både värja, florett och 
sabel men var mest framgångsrik i de två först-
nämnda. 1969 vann han SM i florett och 1971 
i värja. Fyra SM-guld i lag för LUGI tillsam-
mans med bl a Rolf Edling. 1972-74 tävlade 
han för Malmö FK av 1919 och även här blev 
det flera lag-SM-guld. Från 1975 tävlade han 
för Göteborgs FK där han också vann lag-SM-
guld. Uppgifterna om SM-guld hämtade från 
Skånsk Idrottshistoria 2015
Stig Andersson avled i Varberg den 11 juli 
2015, 90 år fyllda. Han föddes i Lindberg i 
Varberg den 10 november 1924 och kallades 
för ”Kocken” när han tävlade i cykel för CK 
Wano i Varberg. Stig var med i det svenska 
laget i cykelns 4.000 m förföljelselopp på bana 
i OS 1952 i Helsingfors. Bengt Fröbom, Owe 
Nordqvist och Arne Johansson ingick också 
men tiden 4.58,2 räckte ”bara” till 11:e plats 
(av 22 startande, Indien var f.ö. sist på 6.06,1). 
Schweiz tog sista kvartsfinalplats på tiden 
4.55,0 och Italien vann i final på 4.46,1 mot 
Sydafrika (4.53,6). Storbritannien, 2:a i för-
söksheat, vann bronsmatchen mot Frankrike.
Gunnar Sjölin avled i Eskilstuna den 20 juli 
2015, 91 år fyllda. Han föddes i Sandarne, en 
knapp mil söder om Söderhamn, den 9 mars 
1924 och tävlade i skridsko för Sandarne Sport 
och Idrottsförening när han var med i Cortina 
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1956. Tävlingarna gick på 
Misurinasjön och Gunnar 
tävlade på distansen 5.000 
m där han kom 12:a på 
8.06,7. Han körde i par nr 
22, det näst sista, och slog 
alltså 34 konkurrenter. 
Gunnar var bara 2/10 av en 
sekund bakom legendaren 
Hjallis Andersen och 10 
sekunder efter Sigge Er-

iksson som knep silvermedaljen. Vann gjorde 
Boris Sjilkov, Sovjet på 7.48,7. Fyra år senare 
hade Gunnar IK Wega i Göteborg som klubb-
adress när han var med i Squaw Valley där han 
körde de korta distanserna och blev 33:a (av 
46) på 500 m (43,4) och 15:e (av 48) på 1.500 
m (2.16,5). Grisjin, Sovjet, vann 500 på 40,2 
och Hasse Wilhelmsson från IF Castor var 
4:a på 40,5. På 1.500 delade Grisjin segerpal-
len med norrmannen Roald Aas och Gunnars 
klubbkompis Per-Olof Brogren var 5:a. 35-åri-
ge (fyllde 36 några veckor senare) Gunnar var 
äldst i herrarnas startfält.
Gustaf Lindh avled den 3 september 2015 i 

Växjö, 89 år fyllda. Han 
föddes den 21 maj 1926 i 
Liden (Boda by) i Med-
elpad och han var med i 
uppvisningsgrenen vin-
terfemkamp i S:t Moritz 
1948 – en tävling som 
Gustaf vann före Wille 
Grut och Bertil Haase. 
Claes Egnell, som är 
nämnd här intill i ru-

nan om Gösta Gärdin, fick bryta efter att ha 
brutit benet vid uppbromsningen efter stört-
loppet som ingick bland grenarna som var 
följande: skidåkning 10 km, pistolskytte mot 
vridande figur, störtlopp, fäktning och rid-
ning (fälttävlan med fasta hinder). Gustaf  
vann med platssiffrorna 2+1+6 +4+1= 14 före 
Wille Grut, 3+3+4+3+2= 15 och Bertil Haase 
1+5+1+6+4=17. Claes låg fyra (4+2+5) när 
han tvingades bryta. Sammanlagt startade 14 
tävlande och inför sista momentet låg alla tre 
svenskarna exakt lika.  Som de andra var Gus-
taf en del av den svenska armén, han hade som 
17-åring börjat i militärskola vid A4 i Öster-
sund och där blev han furir. Tredje gången SM 

i vinterfemkamp anordnades, i Östersund och 
Åre den 22-25 mars 1947, vann Gustaf och 
kvalificerade sig till OS. Hösten 1948 avsluta-
de han sin militärtjänst och började då utbilda 
sig inom energiteknik vid Tekniska Facksko-
lan i Sundsvall. Han arbetade sedan som in-
genjör med kraftledningar. Han fortsatte sin 
idrottsliga karriär till 1954 då en ridolycka 
gjorde att han tvingades avsluta sin karriär. 
Gustaf tillbringade några år i USA men kom 
tillbaka till Sverige i mitten på 60-talet och 
bodde sedan dess i Viksjö utanför Stockholm. 
Se också Hans Brattbergs artikel i SOF-Bulle-
tinen nr 2/2015.
Gösta Gärdin avled  den 12 december 2015, 
92 år fyllda. Han föddes i Linköping den 28 
maj 1923. Gösta var en stor positiv överrask-

ning i London-OS. Skador 
på vår – jämte Wille Grut 
– främste i modern fem-
kamp, Claes Egnell, och 
på Stig Gahr gav Gösta 
chansen i OS-truppen och 
han tog den med hull och 
hår. Löjtnanten från A 
6 i Jönköping gjorde en 
strålande tävling i skug-

gan av lagkamraten, OS-vinnande Grut. Grut 
fick platssiffra 16, hela 29 före USA:s George 
Bissland Moore. Gösta knep bronset, endast 
två placeringssiffror bakom Moore. Kampen 
mellan Moore och Gösta var stenhård i den av-
slutande löpningen där Göstas fina femteplats 
inte räckte till avancemang från totala tredje-
platsen. Med en fjärdeplats i grenen försvarade 
amerikanen sitt silver. Året därpå, vid VM i 
Stockholm, följde Gösta upp sin OS-insats 
med en fjärdeplats individuellt och guld i lag. 
Senare följde en lång ledargärning. Bland an-
nat satt Gärdin i SOK:s styrelse 1984–96 och 
var också under många år SOK:s representant 
i SOF:s styrelse. Dessa år var han också ge-
neralsekreterare i SMI, nuvarande Svenska 
Mångkampsförbundet.
Vilgot Larsson avled i Falun den 21 december 
2015, 83 år fyllda. Han föddes också där den 
3 maj 1932 och och tillhörde Leksands IF när 
han var med i ishockeyturneringen i Cortina 
1956 där Tre Kronor kom 4:a. Vilgot spelade 
med i samtliga sju matcher, fyra i backpar med 
Åke Lassas, en match med Ove Malmberg 
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samt i de avslutande matcherna forward med 
Stig och Hans Tvilling. Här resultaten: Sovjet 
1-5, Schweiz 6-5, Sovjet 1-4, Tjeckoslova-
kien 5-0, USA 1-6, Kanada 2-6 och Västtysk-
land (som representerade Tyskland) 1-1. På 
meritlistan finns också VM-guld 1957, VM-
brons 1958, EM-guld 1957, EM-silver 1956, 
1958, EM-brons 1955, 1959. Stor Grabb nr 48 
I ishockey.
Carl-Erik Ohlson i Göteborg avled den 24 
december 2015, 95 år fyllda. Carl-Erik föd-
des den 23 september 1920 i Hälleviksstrand 
på Orust och seglade för Göteborgs KSS när 
han var med i den svenska båten ”Hojwa” 
som tog brons i 5,5 m-klassen i Helsingfors 
1952 i vattnet vid Gråhara. Med i båten fanns 
klubbkamraterna, bröderna Folke (rorsman) 
och Magnus Wassén. ”Hojwa” visade guld-
klass under regattans första halva (två segrar 
och en tredje plats) men föll sedan tillbaka 
och räddade bronset med knapp marginal före 
Portugals svenskbyggda ”Sjöhäxa”. Guld till 
USA:s ”Complex II” (även den byggd i Sveri-
ge), silver till Norges ”Encore”. Som kuriosa 
kan nämnas att tiden den svenska  båten tävla-
de (sju seglingar) uppgick till 21 timmar och 5 
minuter. Carl-Erik och brodern Einar har varit 
framgångsrika båtkonstruktörer, bl.a. USA:s 
guldbåt Minotaur i 5,5-klassen i Rom 1960. 
Christina Gustafsson avled i Eskilstuna den 

13 januari 2016, 64 år fyllda. Hon föddes ock-
så där den 14 april 1951 och liksom tvilling-
systern Margareta tävlade hon för Eskilstuna 
SF och var med i Los Angeles (Prado Recrea-
tion Area, San Bernandino County) 1984 där 
hon kom 9:a i standardgevär, halvmatch, på 
569 (liggande 194, stående 184 och knästå-
ende 191) och 11:a i luftgevär (381). 1984 var 
första OS där damer hade egna klasser och 
segrare i luftgevär blev USA:s Pat Spurgin på 
393, samma resultat som herrsegraren hade 
efter lika många skott. 
Addenda:
Hans Sahlin avled den 10 november 2013 
i Timrå, 67 år fyllda. Hans föddes i Öster-
sund den 8 maj 1946 och tävlade i rodel för 
Arta BK i Hammarstrand när han var med i 
Grenoble 1968 (rodeltävlingar i Villard De 
lans, 30 km från Grenoble) där han kom 25:a 
i singel bland 50 startande. Blidväder gjorde 
att endast tre åk kunde genomföras och i den 
1000 meter långa banan med en fallhöjd på 
110 m åkte Hans de tre åken på sammanlagt 
2.58,46. Vann gjorde östtysken Schmid på 
2.52,48 och de övriga svenskarna i Sveriges 
OS-premiär i rodel var Jan Nilsson (23:a) och 
Per-Uno Helander (34:a). Berit Salomonsson 
var med i damtävlingen och kom 13:e av 26 
startande och i tvåmans åkte Jan Nilsson med 
Ivar Bjare (13:e av 14 startande).

För oss gamla stötar som fick all vår utbild-
ning via främst tryckt skrift på papper känns 
det skönt att veta att det fortfarande finns 
aktuell fakta att hämta i en liten tryckt bok. 
Faktakalendern 2016 från Semics förlag har 
kommit ut i sin 47:e upplaga och här finns 
mycket matnyttigt att hämta. 
Faktakalendern innehåller också en idrotts-
del, sammanställd av SOF:s hedersmedlem 
Ove Karlsson.
Eftersom 2016 kommer att domineras av två 
stora evenemang har Ove valt att koncentre-
ra sportinnehållet till sommarolympiska spel 
och europamästerskap i herrfotboll. Idrotts-
sidorna innehåller allt man behöver veta om 
sommar-OS och fotbolls-EM. 

Massor av namn på gamla olympiahöjdare, 
främsta olympier genom tiderna och namn 
på alla svenska OS-medaljörer.
  Fotbolls-EM som arrangemang är ju myck-
et yngre än OS men har arrangerats sedan 
1960. Till en början i mindre skala med få 
nationer men nu har EM vuxit ut att omfatta 
24 lag som kommer till Frankrike 10 juni – 
10 juli 2016. Maratontabellen toppas inte 
helt oväntat av Västtyskland/Tyskland som 
spelat i 11 av de 14 EM-slutspelen. Sverige 
har deltagit i fem EM.
Bra att ha denna lilla uppslagsbok i fickfor-
mat som också innehåller sidor för vanlig 
kalender och kartor och fakta om världens 
alla länder. Bara en sådan sak!

Oves Karlssons sportfakta i faktakalendern    
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Min tidiga barndoms 
store idol dog i julas. 
Stein Eriksen från Nor-
ge, världens bäste sla-
lomåkare på 50-talet 
gick ur tiden den 27 de-
cember, 88 år gammal.
Min pappa Åke hade 
varit i Norefjell nord-
väst om Oslo under de 
alpina OS-tävlingarna 
där 1952. Han kom hem 
och berättade entusias-
tiskt om hur Stein Er-
iksen hade vunnit guld 
i storslalom och silver i 
slalom. Stein kom sedan 
till Åre vintern efter för 
att provåka VM-pister-
na.
För oss smågrabbar i 
Åre var Stein den störste 
idolen. Han var inte bara 
snabbast i slalombanor-
na. Han åkte snyggast 
och dessutom kunde vi 
ju prata med honom. Vi 
var ju grannar, jämtar 
och norrmän. 
Han tog sig alltid tid att 
prata med oss knattar 
och ge oss sin autograf. 
Dessutom var han snygg 
till utseendet så han blev 
flickornas favorit nr 1.
Det fanns skvallerpress 
redan då. I USA:s kvinn-
liga skidtrupp fanns en 
snygging som hette Katy Rodolph som hade 
vunnit VM-brons i störtlopp i Aspen 1950 då 
Stein vann brons i slalom. Romansryktena 
gick ordentligt och det kanske var Katy som 
lockade Stein till USA efter VM:et i Åre där 
Stein vann guld i både slalom och storslalom 
och blev åtta i störtlopp. 
Det räckte för guld även i den alpina kombi-
nationen där de tre ordinarie tävlingarna räk-

nades samman. Stig Sollander vann brons i 
kombinationen.
 Jag vet inte om det blev något mellan Stein 
och Katy men han drog till USA där han bygg-
de upp skidskolor och skidhotell i bl a Park 
City och Deer Valley i Utah. Det var ju där 
de flesta av de alpina skidtävlingarna gick vid 
OS i Salt Lake City 2002, 50 år efter hans OS-
guld i Oslo. 

                                      Håkan Sundström

Min barndomsidol Stein Eriksen dog i julas

SOF-ordföranden som sexåring tillsammans med idolen Stein 
Eriksen och kompisen Håkan Fernström.
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World Olympic Collector´s Fair, en mässa för 
samlare av olympiska memorabilia, har ar-
rangerats 21 gånger. Nu är det Sveriges tur. 
Idrottsmuseet i Göteborg är värd för nästa 
upplaga, som arrangeras 12-15 maj.
- Det här blir en unik möjlighet att möta en 
samlad (!) elit av handlare och utställare, säger 
Lars Rifve. Här kan man verkligen göra fynd 
av olympiska minnessaker. Dessutom ska 
vi ge besökarna möjlighet att träffa svenska 
olympiska medaljörer.
Rifve är projektledare och ordförande i orga-
nisationskommittén, som jobbat febrilt sedan 
museet fått klartecken i november förra året. 
- Vi ville ha mässan just i år, för att få en an-
knytning till sommar-OS i Rio de Janeiro, på-
pekar Rifve.
Lars Rifve har egen olympisk bakgrund. Han 
var domare i badminton såväl 2004 i Aten som 

2012 i London 
och har bland 
annat dömt en 
OS-final. Och 
även i samlar-
kretsar vet han 
vad han talar 
om. Lars är mest 
intresserad av 
olympiska spe-
len i Stockholm 
1912, inte minst 
korrespondens 
med anknytning dit.
Internationella Olympiska Kommittén står 
bakom mässan och kommer att vara represen-
terad. Arrangörerna har omfattande regeldo-
kument att rätta sig efter. De olympiska ring-
arna, idrottsvärldens främsta varumärke, får 
användas men inte i vilka sammanhang som 
helst.’

Godkännande av IOK
För IOK:s ”ja” till göteborgarnas initiativ har 
säkert också det faktum spelat in att museet är 
det enda i Sverige som anslutits till Olympic 
Museums Network och kan kallas officiellt 
olympiskt museum.
Deltagare är välkända filatelister, numisma-
tiker och hela världens storsamlare av olym-
pisk memorabilia, filateli, numismati plus 
auktionshus som sysslar med detta. Arrangö-
rerna räknar med att ha minst 100 bord i den 
så kallade pjäshallen på Kviberg, granne med 
idrottsmuseet. Deltagare kommer från minst 
15 länder och flera världsdelar.
Idrottsmuseet gör det som en del i sin mark-
nadsföring, men utan alltför stor ekonomisk 
risk. Till detta behövs volontärer fem dagar 
(12-15maj, de fyra mässdagarna plus en dag i 
förväg). Intresseanmälan kan göras till:
info@gothenburg2016.com
hemsida: www.gothenburg2016.com

Cege Berglund

Världens olympiasamlare 
kommer till   Göteborg

Lars Rifve som är mässans projketledare har 
själv färsk olympisk erfarenhet
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BLÅ BOKEN såg dagens ljus redan 1908 och i maj 2015 utkommer den 108:e årgången!
Blå Boken och våra vassa skribenter bjuder på kvalificerad läsning med anknytning till 
både nationell och internationell idrott, idag, igår och i framtiden.

Utgivare är Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) som bildades 1897 
och är landets första centrala idrottsorganisation. SCIF låg bakom de olympiska spelen i 
Stockholm 1912 samt byggandet av Stockholms Stadion. Idag arbetar SCIF med att främja 
idrotten på flera olika vis. Vi har bl.a. satsat på ett stort multimediaprojekt om svenska 
idrottshändelser på film och har gett ut ett flertal idrottshistoriska böcker och TV-filmer, 
om bl.a. Nordiska vinterspelen och Stockholms Stadion.

För endast 100 kronor om året blir du medlem i SCIF och stödjer därmed föreningens 
verksamhet för idrotten i Sverige och får Blå Boken varje år med posten.

Gör så här:
Sätt in medlemsavgiften 100 kr på SCIF:s plusgirokonto: 15 16 86–3. 
Glöm inte att ange namn, adress och postadress vid betalningen!

BLÅ BOKEN: 
• A5-format 
• 210-250 sidor
• Kommer årligen 
i maj månad.
(Uppslaget ovan är 

från den kommande

 Blå Boken 2016)

BLI MEDLEM I SCIF
och du får
Blå Boken 
varje år!

Posttidning
PORTO
BETALTB

Returadress:
SOF c/o Håkan Sundström
Selmedalsvägen 72 III
129 37 HÄGERSTEN


