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Välkommen till en historisk utgivning!
Sveriges Olympiahistoriska förening 
har sedan 1986 gett ut 132 nummer  
–  plus 56 specialnummer – av SOF-
Bulle tinen. Med den här utgåvan, num-
mer 2, 2022, skrivs historia. 

För första gången kommer Bulletinen ock-
så ut som PDF-tidning. Avsikten är att på 
så sätt kunna bredda läsekretsen och däri-
genom stärka intresset för olympisk histo-
ria. Vilket är ett av SOF:s centrala mål.

Nyordningen är en del i projektet 
Olympiahistoriska Vänner. Ett initiativ 
som tagits av Sveriges Olympiska kom-
mitté, SOK, och som bygger på samarbe-
ten som främjar just kunskapsspridande 
av olympisk historia.

Välkomna alla olympier!
Som redaktör önskar jag välkommen till 
alla Sveriges olympier! Det är nämligen ni 
som får den här första ”cybervarianten” av 
vår OS-historiska tidskrift. 

Sällskapet Svenska Olympier är en 
fortsättning av det som en gång var den 
exklusiva Guldklubben. Numera får samt-
liga olympier vara med. Sällskapet är ett 
utskott inom Sveriges Olympiska Kom-
mitté. 

En del av er är säkert bekanta med Bul-
letinens innehåll. Vi gör olika nedslag i 
OS-historien i stort och smått. Några av er 
är medlemmar i föreningen. 

Flera av er har genom åren uppvaktats 
med tidningen i samband med att ni fyllt 
jämna år.

Detta nummer är början på en nyord-
ning – men lugn bara lugn. Även fortsätt-
ningsvis kommer alla medlemmar i Sveri-

ges Olympiahistoriska förening, SOF, som 
vanligt få Bulletinen som tryckt tidning. 

Nu även digitalt
Den digitala upplagan skickas ut till svens-
ka olympier med en fungerande mejladress 
hos Sällskapet Svenska Olympier. 

Själv deltog jag i det svenska basket-
landslaget vid OS i Moskva 1980 och 
måste skamset medge att jag är en av dem 
som inte uppdaterat min mejladress. Jag 
ska genast bättra mig och skicka gällande 
adress till: linda.sandgren@sok.se Upp-
mana gärna gamla olympier, som ni har 
kontakt med, att göra detsamma!

Samarbetet mellan SOF och SOK ser vi 
i SOF:s styrelse som en viktig del för att 
kunna bredda och fördjupa kunskapen 
kring svensk olympiahistoria. Samarbetet 
har hittills lett till att vi låtit digitalisera 
samtliga nummer av SOF-Bulletinen och 
kommer att göra dem sökbara på SOK:s 
hemsida. 

Ny kostym
Från och med kommande nummer kom-
mer namnet och logotypen att förändras 
för den här skriften, i linje med de nya ti-
derna. Så i höst får tidningen ny kostym.

Olympiahistorien är rik och mångskif-
tande. Läs intervjun med Stockholms Sta-
dion, 110 år. Och dess utom, Hans Bratt-
bergs unika tema om 
olympiska syskon.

Välkomna!

Sten Feldreich
redaktör
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Samtrimmade bröder 
tog guld och silver

Fåglums och Sundelins är de mest kända brödrakonstellationerna i den svenska 
OS-historien. Två unika lagarbeten bidrog starkt till att 1968 rädda den svenska 
OS-äran. Fyra Fåglums tog silver i lagtempo och tre Sundelinare seglade hem guld. 
Bulletinens Hans Brattberg for tillsammans med Ulf Sundelin till Vårgårda och Fåg-
lums museum. Där Gösta tog emot. 

Ulf  Sundelin och Gösta ”Fåglum” Pettersson, båda storebröder för varsin olympisk brödraskara.
 Foto: Hans Brattberg
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”Fåglumarnas otroliga laganda – en för 
alla, alla för en – var fantastisk att skå-
da. Lojaliteten var hundraprocentig 
och trots att de var för sig var så olika 
till temperament och läggning fungera-
de de som en synkroniserad enhet, när 
de uppträdde på tävlingsbanan.” 
(Wikipedia )

– Vi hade ett försprång gentemot våra kon-
kurrenter. Vi bodde hemma, vi kunde alltid 
utan minsta krångel träna lagtempo till-
sammans. Så gott som dagligen cyklade vi 
5–8 mil – vi höll i snitt 50 km timmen, 
minns Gösta.

I campingområdet Tånga Hed i Vårgår-
da finns en röd träbyggnad med påskriften 
”dessa fantastiska Fåglums”. Det är titeln 
på Lars-Gunnar Björklunds biografi från 
1968. Byggnaden inrymmer ”Fåglum-
museet” som Gösta och hans nyligen bort-
gångna fru Gunnel skapade för så där tjugo 
år sedan. 

Rum efter rum – det är fem – är fyllda 
med cyklar, tävlingsdräkter, pokaler, med-
aljer, plaketter, fotografier, tidningsartiklar 
och löpsedlar. 

– Det var inte gjort i en handvändning. 
Vi höll på och slet i sex månader. 
Priset var Fåglums förutom alla enskilda 

OS-silvret väger lätt  
i Fåglums museum

Från lagtempot i Mexiko City 1968. Gösta, Sture, Erik och Thomas.
 Foto ur Sveriges Olympier 1896 – 2012



6 O LY M P I S K A  S Y S K O N

tävlingar, DM, SM, NM. Tre år i följd 
1967, 1968 och 1969 blev de världsmästa-
re i lagtempo. 1967 tilldelades de Svenska 
Dagbladets bragdguld. 

Finaste priset
Det året hade Gösta ensam vunnit etapp-
loppet Marocko runt. 1968 vann de varsin 
olympisk silvermedalj i Mexiko City. 
Olympiskt brons vann de tre äldsta 1964, 
Gösta individuellt – på 18-milen 1968.

Hösten 1969 blev de proffs i det italien-
ska Ferrettistallet. Gösta skördade där sto-
ra framgångar: 1970 som trea i Tour de 
France, 1971 vann han Giro d’Italia, året 
därpå spurtslog han självaste Eddie 
Merckx i Girots första etapp.

På museet finns det stoltaste priset 
– Giro d’Italias – som delar utrymme med 
en lika ståtlig pokal från Coca-Cola.

Gösta har vunnit 214 tävlingar, därav 15 
som proffs. Han berättar att han 1958 köp-
te sin första tävlingscykel – inte för att täv-
la utan för att enkelt och snabbt kunna ta 
sig till platser där det fanns flygplan att 
beskåda. Han arbetade i unga år som baga-
re men drömde om att bli fältflygare. 

404 kronor kostade cykeln – det mot-
svarar åtskilliga tusenlappar idag. Gösta 
har inte kvar den men har till museet skaf-
fat en likadan, som han på begäran tar ut i 
solskenet och visar upp. 

– Min första cykel är den enda som jag 
behövt betala för. Tack vare att det gick bra 
när jag tävlade fick jag i fortsättningen 
cyklarna gratis. 

Misstänkt sorti
OS-silvret 1968 var en stor besvikelse. 
Världsmästarna Pettersson var storfavori-

Silvermedaljerna var av ”fel” valör. Men Gösta, Erik, Sture och Thomas verkar rätt glada ändå.
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ter. Holländarna vann, men hade efter se-
gern brått iväg. Gösta misstänker att de 
ville slippa ifrån eventuellt dopingprov. 

– Det var nämligen mycket doping på 
den tiden. Särskilt i öststaterna var idrot-
tarna mer eller mindre tvungna att ta allt de 
kunde. Det var därför jag dröjde med att 
bli proffs.

– Vid mitt första OS – i Rom 1960 – var 
det i lagtempot en dansk cyklist som säck-
ade ihop och avled. Knud Enemark hette 
han, det fanns misstankar om doping.

– I Tour de France 1967 var det engels-
man Tom Simpson som dog. Först då bör-
jade man ta i frågan.

Alla lika trötta
Gösta är inte imponerad av hur världens 
bästa lagtempolag kör nu för tiden.

– Det är ibland skrattretande hur illa de 

gör det. I lagtempo är det mycket viktigt 
att vara samordnade, att dra lika länge i tä-
ten för att ingen ska bli för trött. Det är vik-
tigt att växlingarna i täten fungerar. Där 
var vi oerhört samordnade, alla blev lika 
trötta. 

Gösta och Erik bor kvar i Vårgårda, 
mellanbrodern Sture avled 1983, Tomas 
bor i Falkenberg. Alla utom Gösta tog sig 
efternamnet Fåglum.

På Murartorget i Vårgårda finns allt-
sedan sommaren 2000 en staty av de fyra 
gjord av skulptören Bosse Anås i Skär-
hamn. 

På listan över svenska olympiasyskon 
finns för övrigt bara en cyklist: Tord Fi-
lipsson, som deltog 1972 och 1976. Hans 
syster Sylvia åkte skridsko 1972, 1976 och 
1980.

HANS BRATTBERG

Museets broschyr.



8 O LY M P I S K A  S Y S K O N

Först kom Sundelins, sen ingenting, sen 
alla de andra! 

”Tre bröder av Sundelinarnas kaliber 
i en och samma båt, det är en oerhörd 
styrka. Tre grabbar som känner 

varandra utan och innan och som 
tänker likadant och som var och en 
handlar och ingriper utan diskussioner. 
Ett mera välsmort maskineri är svårt 
att leta upp.” CURT ALMGREN, OLYMPIA 1968

Bröderna Sundelin var på OS 1952
Seglade hem guldet i Mexiko 1968

Peter, Jörgen och Ulf ombord på föräldrarnas skärgårdskryssare i Helsingfors 1952. 
 Foto: Ur Olympia –68.
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Det var inte ”Briggen Tre bröder” 
men tre bröder i 5,5 metersklas-
sen. En klass som instiftats vid OS 

i Helsingfors 1952, då de unga bröderna 
Sundelin på plats lät sig inspireras. Det var 
där som bröderna Wassén och Carl-Erik 
Ohlson seglade hem bronset i den nya klas-

sen. Sista gången som den fanns på det 
olympiska programmet var i Mexico City 
1968. Då hade bröderna blivit vuxna och 
vann den mest överlägsna segern med 
platssiffrorna 4–1–1–1–5–1–1. De hade 
till och med kunnat avstå från den sista seg-
latsen, guldet var redan bärgat.

Guldtrion Ulf, Jörgen och Peter Sundelin i Mexiko 1968. Foto: Ur Idrottsboken 1969.
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– Vår pappa var mycket idrottsintresserad. 
Vi såg först OS i Oslo – bob och störtlopp 
– och vi seglade med skärgårdskryssaren 
Wind till Helsingfors för att se de olympis-
ka seglingar, berättar storebror Ulf Sunde-
lin.

– Vi tyckte att det var väldigt roligt att 
segla allihop. Vi har ju brottats lite grann, 
men hållit ihop ganska bra – och det gör vi 
fortfarande. Vi är uppväxta på Wind. Själv 
föddes jag i augusti 1943. Redan efter en 
månad var jag ombord. Wind var 15 meter 
lång och tre meter bred, byggd i Honduras-
mahogny på Kungsörs varv.

Guldbåten 1968 Wasa IV finansierades 
av konsortiet Wallenberg-Salén. 

Växlade vid rodret
Hur fördelades jobbet ombord? Ulf svarar: 

– Jörgen var lugnast, han styrde på 
kryss, avlöstes på undanvind.

– Peter var fysiskt starkast och skötte 
ofta spinnakern.

– Jag har fått höra att min vighet gjorde 
mej till ett naturligt val som fördäcksman, 
som förgast.

– Vi hade små kompasser som vi pejlade 
in andra båtar med för att se om vi gick 
samma eller bättre. Man måste ha hundra 
procent koll på vinden. Det är många para-
metrar att hålla i huvudet. Mycket som är 
för komplicerat för att beskrivas i tidning-
ar.

Vid OS 1972 tävlade man i drakklassen. 
Eftersom bröderna året innan vunnit såväl 
SM som EM och VM i klassen hade man 
stora förväntningar på nytt olympiskt guld.

– Men vi gjorde en del misstag och blev 
inte bättre än sexa.

– Vi lärde oss genom att segla tvåmans 
stjärnbåtar i Stockholms närhet. Saltsjöba-

den, Duvnäsviken, Djursholm, Dalarö, 
Sandhamn. Vi seglade kapp i skärgården, 
bodde i föräldrarnas båt. 

Duktiga i hockey 
Om vintrarna lirade bröderna ishockey i 
Skuru IK i näst högsta divisionen. När Ulf 
studerade vid Chalmers var han med i Gö-
teborgs näst bästa lag. Han minns Chal-
mers DM-final mot Västra Frölunda. 

Ulf blev kvar på västkusten. Hamnade 
hos Mölnlycke Marin ett år. I Lysekil har 
han bott sedan 1973. Nät Scanraff kom 
fick han jobb där som konstruktör. 

– Mina bröder som stannat i Stor-Stock-
holm har hållit på med båtar. Jörgen ordna-
de båtutflykter för företag, Peter var segel-
makare ett tag.

– Själv har jag en seglarbräda som jag 
kört med tillsammans med mina barn. Nu 
står den i garaget i väntan på barnbarnen. 
Där har jag också en liten segelbåt, som 
jag inte seglat med på flera år. 

– 2019 började jag med yogakurser. 
Upptäckte att det handlar om samma tek-
nik som vi hade före en kappsegling. En 
seglade, två vilade. Man slappnade av i 
meditativt tillstånd.

Andra seglarbröder
22 andra svenska bröder har seglat i OS i 
samma båt. 

Bäst gick det för Yngve och Tore Holm 
som vann guld i skärgårdskryssaren Sif 
1920. Eric och Harald Sandberg liksom 
Herbert och Nils Westermark vann silver 
1912, Philip och Carl Sandblom blev 
bronsmedaljörer 1928 tillsammans med 
pappa John. Folke och Magnus Wassén 
vann brons 1952

HANS BRATTBERG
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Fyra syskon i OS har – förutom Fåglums 
– förekommit mellan 1906 och 1924. Tre 
bröder Andersson – ”Robban”, ”Ale” och 
”Nello” – simmade, hoppade och spelade 
vattenpolo medan systern Selma ägnade 
sig åt simhopp. ”Robban” vann ett silver 
och två brons.

Syskongrupper om tre har deltagit i OS 
sammanlagt elva gånger. Tre har hittills 
vunnit olympiskt guld.

Först var Arvid, Carl och Oswald Holm-
berg som alla ingick i den segrande 
38-mannatruppen i laggymnastik i Lon-
don 1908. Fyrtio år senare triumferade 

Gunnar Nordahl och hans bröder Bertil 
och Knut i fotboll i samma stad. Och så 
tjugo år därefter – bröderna Sundelin i 
Mexico City – för att inte säga Acapulco, 
där seglingarna ägde rum.

De största olympiska idrottsgrenarna 
för svenska syskon: Simsport, 35, segling, 
31, ishockey 22, skidor 21 (inklusive skid-
skytte blir det 27).

SIMSPORT 35 – kappsimning, simhopp och 
vattenpolo  –  är den dominerande sys-
konsporten. De fyra Anderssons är nämn-
da. Arne Borg och hans tvillingbror Åke 
vann båda silver vid OS i Paris 1924. Gun-

Selma gör Anderssons till  
en olympisk kvartett.

Fyra syskon Andersson
var före Fåglumbröderna

Brödratrion Andersson: ”Ale”, ”Nello” och ”Robban” efter en vatten-
polomatch. Foto ur Idrottsbladet 1927.
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nar Larsson, som tog dubbla OS-guld 
1972, var den tredje i syskonskaran som 
tävlade i OS. Äldsta systern Karin var som 
femtonåring med i Melbourne 1956. Sys-
tern Kristina ”Kisse” gjorde sällskap med 
Karin till Rom 1960.

Bland de tio som tävlat i simhopp kan 
noteras att Nils ”Niklas” Skoglund, vann 
silver trots att han bara var 14 år. Och apro-
på ålder: ”Kickan” Sjöquist – ensam kvin-
na i OS-truppen till Los Angeles 1932, där 
hon slutade fyra – levde tills hon fyllt 103. 
Veckan före sin bortgång var hon världens 
äldsta levande olympier. ”Kickans” syster 
Lala hade vunnit olympiskt brons i Am-
sterdam 1928. Där hade hon sällskap av 
systrarna Hjördis och Ingegärd Töpel.

I München 1972 simmade ett tvillingpar 
av olika kön: Bernt och Anita Zarnowiecki. F
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Gunnar Larsson – dubbel guldmedaljör. 
 Foto ur Sveriges Olympier 1896–2012

”Kisse” och Karin – Gunnar Larssons systrar.

Enda tvillingarna av olika kön: Bernt Zarnowiecki 
får hjälp att lyfta syster Anita

Tvillingar-
na Åke och 
Arne Borg.

F
ot

o 
ur

 Id
ro

tts
bl

ad
et

 1
95

9



O LY M P I S K A  S Y S K O N 13

SEGLING 31 Förutom de tre bröderna Sun-
delin har 28 andra svenskar seglat i OS, 22 
i samma båt, nämligen: Dick och Kurt 
Bergström, Eric och Harald Sandberg, 
Herbert och Nils Westermark, Tore och 
Yngve Holm, Philip och Carl Sandblom, 
Folke och Magnus Wassén, Lars och Stig 
Käll, Jörgen och Peter Kolni, Lars och Olle 
Johansson, Lars och Stefan Bengtsson 
samt Magnus och Martin Grävare.

ISHOCKEY 22 Ishockey är något för tvil-
lingar. Hasse och Stig Andersson sederme-
ra Tvilling vann brons i Oslo 1952. De 
skickades särskilt in när Tre Kronor hade 
en man utvisad. Då ”fisklirade” de med 
varandra så att ingen motståndare kom åt 
pucken. De var lika svåra att skilja åt som 
Daniel och Henrik Sedin. Abrahamssons 
var lättare eftersom den ene – Christer – 
vaktade målet. Detsamma gäller Henrik 

Guldtrion Nordahl: Knut, Bertil och Gunnar.
Från ett omslag i Rekordmagasinet.

”Kickan” Sjöquist, som blev 103 
år. 
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I mitten Lala Sjöquist, ”Kickans” 
syster, omgiven av Hjördis och 
Ingegärd Töpel. 
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och Joel Lundqvist – fast de var å andra 
sidan inte med i samma OS.

Av de 22 olympiska hockeysyskonen 
var en kvinna. Tina Enström som liksom 
storebror Tobias deltog i Vancouver 2010. 

 
SKIDOR   21  (MED    SKIDSKYTTE   27) Inga 
olympiska medaljer för våra skidsyskon. 
Men räknas skidskytte har systrarna Hanna 
och Elvira Öberg nu tre medaljer vardera. 

Av övriga grenar må särskilt nämnas ka-
not. Detta eftersom tre syskon Olsson från 
Timrå tävlat i OS. Karin och Anna paddla-
de båda K2 med Agneta Andersson. Karin 
blev femma 1980, Anna vann guld 1984 
medan deras äldre bror Gunnar bärgade 
OS-silver med Kalle Sundqvist 1992.

 HANS BRATTBERG

Hasse och Stig Andersson, sedermera Tvilling.

Tvillingarna Sedin i full fart 2006 då de 
vann guld.  Foto ur Olympiaboken 2006.

Bröderna Jörgen och Kenny Jönsson. 
Foto ur Skånsk Idrotts Historia 2020.

Tvillingarna Abrahamsson. 
 Foto ur Old School Hockey 3.

Stig och Åke ”Plutten” Andersson
 Foto ur Bamsingarna från Söder.
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Samtliga svenska 
olympiska syskon
Namn	 År	 Gren
  
FYRA SYSKON   
Andersson 
Robert, ”Robban”, B, S, B 1906–20 simning, simhopp, 
Adolf, ”Ale” 1908 simhopp 
Selma 1912–20 simhopp
Erik ”Nello” 1912 simning
Erik ”Nello” 1920–24 vattenpolo
  
Pettersson  
Gösta, B, S, B 1960–68 cykel
Sture, B, S  1964–68 cykel
Erik, B, S 1964 –68  cykel
Tomas, S  1968 cykel. 
Alla utom Gösta tog sig efternamnet Fåglum.  
  
TRE SYSKON  
Fjästad  
Per  1908  simning
Åke  1908  fotboll 
Nils  1912  friidrott
  
Granfelt   
Erik, B, G 1906–08 dragkamp, 
Nils  1912  truppgymnastik  
Hans, S  1920, 1936 friidrott, fäktning
  
Holmberg  
Arvid, G  1908  truppgymnastik
Carl, G  1908  truppgymnastik
Oswald, B, G  1908–12  truppgymnastik 
Oswald, G 1906 dragkamp
  
Larsson   
Karin, gift Ahlström  1956–60  simning
Kristina, gift Björk  1960 simning
Gunnar, G, G  1968–72  simning
   

Namn	 År	 Gren

de Laval  
Erik, S  1912–20  modern femkamp,  
  skytte
Georg, S, B  1912  modern femkamp,  
  fäktning, skytte
Patrik  1912  modern femkamp,  
  skytte

Nordahl 
Bertil, G 1948 fotboll
Knut, G 1948 fotboll
Gunnar, G 1948  fotboll

Olsson  
Karin 1980–84  kanot
Anna, G, S, B, B 1984 – 2000  kanot
Gunnar, S  1988–1992 kanot
(Anna fanbärare 2000.)

Regnell 
Nils  1906  simning 
Elsa, gift Holmberg  1912 simhopp
Lisa, gift Lindh, S  1912  simhopp

SOF-Bulletinens Hans Brattberg har, med mycket god hjälp av Carl-Johan Johansson, tagit 
fram en unik lista över samtliga svenska olympiska syskon genom tiderna. De som tagit 
medalj markeras med G, S eller B för valörerna guld, silver eller brons. 

Syskontrion Olsson Karin, Gunnar och Anna.  Foto: Privat

Unik lista
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Namn	 År	 Gren

Sundelin, 
Ulf, G  1968–72  segling
Jörgen, G  1968–76  segling
Peter, G  1968– 80  segling

Sörvik,  
Birger, G,  1908 truppgymnastik
Haakon, G  1908  truppgymnastik 
Leif  1912  rodd

Wersäll 
Ture, B  1906  dragkamp 
Claes-Axel, G  1912  truppgymnastik 
Gustaf  1912  modern femkamp

TVILLINGAR
Abrahamsson
Christer, gift Abris  1972  ishockey
Tommy  1972  ishockey

Andersson, 
Hans, senare Tvilling, B 1952–56  ishockey 
Stig, senare Tvilling, B  1952–56  ishockey 

Borg, 
Arne, G, S, S, B  1920 – 28  simning
Åke, B  1924  simning

Carlberg, 
Eric, S, G, G, S, S  1906 –12  skytte
Vilhelm, B,S,G,G,G,S,S,S  1906, –12, –24  skytte
(Storebror Pontus på plats 1906 – okänt resultat.)

Eklund,
Catarina, gift Gustafsson 1992–94  skidskytte
Christina, gift Olsson  1992–94  skidskytte

Eriksson, 
Mattias  2000– 04  bågskytte
Niklas  2004 bågskytte

Gustafsson, 
Margareta 1984  skytte
Christina  1984  skytte

Namn	 År	 Gren

Hammarström, 
Marie  2012  fotboll
Kristin, reserv  2008  fotboll

Kallur, 
Jenny  2004  friidrott
Susanna ”Sanna”  2004, 2008  friidrott

Lundqvist, 
Henrik, G  2006 –14  ishockey
Joel  2018  ishockey

Sedin, 
Daniel, G, S  2006 –14  ishockey 
Henrik, G  2006–10  ishockey

Sjöqvist, 
Arvid  1912  segling
Fritz  1912  segling

Söderlund, 
Åke 1952, –60, –64  gång
Erik  1960  gång

Zarnowiecki, 
Anita, gift Mleczkovicz  1972 simning
Bernt  1972  simning

ÖVRIGA SYSKON
Abrahamsson, 
Erik ”Erik Aber”, B  1920  friidrott 
Carl ”Calle Aber” S  1928  ishockey

Adlerz, 
Erik ”Loppan”, G, G, S  1908–24  simhopp
Märta, gift Hermansson 1912–20  simhopp

Adolfsson, 
Sune  1976  skidskytte
Ronnie  1980–84  skidskytte

Algotsson, 
Linda  1996, 2004–16 ridsport
Sara, gift Ostholdt, S  2004–20  ridsport

Andersson, 
Vilhelm ”Ville”, S, B  1908–20  vattenpolo,  
  simning 
Cletus  1924  vattenpolo

Andersson, 
Stig ”Stickan”  1936–48  ishockey
Åke ”Plutten”, B 1948–52  ishockey

Andersson, 
Leif  1976– 80 brottning
Roland  1972  brottning

Bengtsson, 
Birgitta, S  1988  segling
Boel, gift Bessemer-Clark  1996  segling

Tvillingarna Carlberg.  Foto: Ur boken GULD
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Namn	 År	 Gren

Bengtsson,
Lars  1980  segling
Stefan  1980  segling

Bengtsson, 
Claes  1984–88  skridsko
Per  1988–94  skridsko

Bergström, 
Gustaf ”Foten”  1908  fotboll
Erik ”Backen”  1912  fotboll

Bergström, 
Dick, S  1912  segling
Kurt, S  1912  segling

Bergström, 
Anna, gift Le Moine, G, G  2006–10 curling
Kajsa reserv, G  2010 curling

Bertilsson, 
Carl, G  1908  truppgymnastik
Per Daniel, G  1912  truppgymnastik

Bjerendal, 
Göran  1980-88, –96  bågskytte
Gert  1984–88  bågskytte

Brunkman, 
Conrad, S  1912  rodd
Gustaf  1912  rodd

Börjesson, 
Erik ”Börje”  1912  fotboll
Josef  1912  fotboll

Cederschiöld, 
Hugo  1912 skytte 
Margareta  1912 tennis 

Namn	 År	 Gren

Danielsson, 
Sven-Erik  1980–84  längdskidor 
Johnny  1988–92  friidrott 

Eldebrink, 
Kenth, B 1984  friidrott 
Anders B  1988  ishockey  

Elofsson, 
Felix  2018–22  skidor, puckelpist
Oskar  2022  skidor, puckelpist
 
Enström, 
Tobias 2010  ishockey
Tina  2010  ishockey

Ericsson, 
Jimmie, S  2014 ishockey
Jonathan, S  2014  ishockey

Filipsson, 
Tord  1972–76  cykel 
Sylvia, gift Hellström  1972–80  skridsko

Fischer, 
Filip  2006  snowboard
Sara  2006  snowboard

Fortkord, 
Martina  1998  skidor alpint 
Fredrik  2002–06  skidor puckelpist

Fredricson, 
Peder, S, S, G  1992,  2004, 
 2016–20 ridsport
Jens  2012  ridsport

Fredriksson
Mathias, B  1994–06  skidor längd
Thobias, G, B  2002–06  skidor längd

Gabrielsson,
Axel  1912  rodd
Charles  1912  rodd

Granath 
Johan  1972–80  skridsko
Oloph  1976  skridsko

Gripenstedt, 
Carl  1920–24  fäktning
Ebba  1928–36  fäktning

Grävare, 
Magnus  1984 segling
Martin  1984  segling

Hanson
Pontus, B, B, S, B   1908–20  vattenpolo,simning 
Sven  1912  simning

Erik och Josef 
Börjesson. 
Foto: Ur boken 
Stadion 75 år.

Truppgymnaster, 1912, där Per Daniel Bertilsson tog guld. 
 Foto: Ur SOK 100 år1913–2013
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Hansson
Louise  2016–20 simning
Sophie  2016–20  simning

Hargin
Janette  2002–06 skidor alpint
Mattias  2010–18  skidor alpint

Holm, 
Tore, G, B, G, B 1920–48  segling
Yngve, G  1920  segling

Holm,  
Kenneth, senare Eriksson  1980 rodel
Mikael  1988–98  rodel

Holmström, 
Ellen, gift Brusewitz  1912  tennis
Annie  1912  tennis

Jilsén, 
Björn  1984–88 handboll
Pär  1984–88  handboll

Johansson,
Märta, senare Engdahl  1924  simhopp 
Nils ”Björnungen”, 
senare Ingve, S  1928  ishockey

Johansson 
Olle  1948–52   simning
Sture  1952  simning

Johansson, 
Lars  1976  segling
Olle  1976  segling

Johansson

Jan  1972–76 bob
Leif  1976  bob

Namn	 År	 Gren

Julin, 
Rolf  1948 vattenpolo
Åke  1948–52  vattenpolo

Jönsson
Jörgen, G, G  1994–2006  ishockey
Kenny, G, G  1994, –02–06  ishockey

Karlsson, 
Arne, S  1964  segling
Per-Olof  1960  segling

Knejp, 
Kristina, gift Christensson 1996 rodd 
Monika  1996  rodd

Kohala,
Svante  2022 rodel
Tove  2022  rodel

Kolni, 
Jörgen  1968, –76  segling
Peter  1968–76  segling

Kornbakk, 
Marthin  1992  brottning
Torbjörn, B  1992–96  brottning

Kronwall, 
Niklas, G, S 2006–14  ishockey
Staffan  2018 ishockey

Käll, 
Lars  1964 segling
Stig  1964  segling

Källberg, 
Anton  2016–20  bordtennis
Christina  2020  bordtennis

König, 
Ove  1972  skridsko
Bo  1992  skridsko

Lager, 
Gunnar  1912–20 rodd
John  1912–20  rodd 

Lager, 
Bengt  1976 modern femkamp
Hans  1976 modern femkamp

Lagerwall, 
Christina, gift Haarlem  1960  fäktning
Hans  1960–64  fäktning

Larsson, 
Mikael  1996  bågskytte
Karin, gift Brolund  2000  bågskytte

Simmarsystrarna Louise och Sophie Hansson.
                               Foto: Ur Skånsk Idrotts Historia 2020
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Namn	 År	 Gren

Lemming, 
Eric G, B, B, B, G, G, G  1900, –06–12  friidrott
Oscar  1908–12  friidrott
(Systern Anna-Lisa deltog i gymnastikuppvisningen1912)

Lewenhaupt, 
Charles  1912 ridsport
Gustaf, G  1912  ridsport

Lidberg, 
Martin  1996–04  brottning
Jimmy, B  2012  brottning

Lindgren, 
John  1932  skidor längd
Ivan  1936  skidor längd

Lindström, 
Gunnar, S  1920-28 
Elof  1920  friidrott

Lund, 
Carl-Erik  1908–12  brottning 
Valdus  1920  fotboll

Majorov,
Alexander  2014  konståkning 
Nikolaj  2022  konståkning

Malmberg, 
Erik, B, S, G  1924-32  brottning
Algot  1928  brottning

Mattsson, 
Sofia, B  2008–20  brottning 
Johanna  2016  brottning

Mobärg, 
Erik  2018–22  skidor skicross
David  2022  skidor skicross
Nilsson, 
Åke  1948–56  skidor alpint
May, gift Lafforgue  1948  skidor alpint

Namn	 År	 Gren

Norberg, 
Anette, G, G  2006–10  curling
Cathrine, gift Lindahl, G, G  2006–10  curling

Norling,
Axel,B, G, G  1906–12  dragkamp,  
  simning,   
  truppgymnastik 
Daniel, G, G, G 1908–20  truppgymnastik,  
  ridsport

Näsström, 
Anneli, gift Gomo  1980  rodel 
Anders  1988 rodel

Oscarsson, 
Markus  1996–2012  kanot 
Mattias  1996  kanot

Pacek, 
Martin,  2016 brottning judo
Robin  2016–20 brottning judo

Persson, 
Johanna  2004  badminton
Sara  2008  badminton

Rahm, 
Stefan  1992  segling 
Mattias  2000  segling

Ramel,  
Juliette  2016–20  ridsport
Antonia  2020  ridsport

Sandberg, 
Eric, S, B  1908–12  segling
Harald, B  1912  segling

Cathrine och Anette Norberg.
                               Foto: Ur Svenska guld i  vinter-OS

Slalomåkarna May 
och Åke Nilsson.
 Foto: Ur Sverige och 
OS – SOK 75 år
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Namn	 År	 Gren

Sandblom, 
Philip 1928 segling
Carl, B  1928  segling

Sjöquist, 
Lala, gift Larsson, B 1928 simhopp
Ingeborg ”Kickan”,  
gift Ingers  1932–36  simhopp

Skoglund, 
”Niklas” Nils, S  1920 simhopp 
Erik  1924  simning

Strenius, 
Patrik  1996 friidrott 
Patricia  2020  tyngdlyftning

Söderström, 
Bruno, S, B, B  1906–08  friidrott 
Gustaf, G  1900 dragkamp

Thulin, 
Vera, gift Mirsky,  1912 simning
Willy, gift Sandberg  1912  simhopp

Tånnander, 
Annette, gift Bank  1976, –84  friidrott
Kristine  1984  friidrott

Tällberg, 
Pär-Inge  1988–92  backhoppning
Staffan  1988–94  backhoppning

Töpel, 
Hjördis, B, B  1924–28  simning
Ingegärd, gift Karlsson  1928  simning, simhopp

Uggla, 
Bertil, B  1912–28  friidrott, modern  
  femkamp
Bengt  1920  modern femkamp

Namn	 År	 Gren

Wassén, 
Folke, B 1952 segling
Magnus, B  1952  segling

Westermark, 
Herbert, S  1912 segling
Nils, S  1912  segling

Åkerberg, 
Peter  1988 fäktning
Thomas  1988  fäktning

Öberg, 
Hans ”Stöveln”, B  1952–56  ishockey
C-G ”Lill-Stöveln”, S  1960–68  ishockey

Öberg, 
Hanna, G, S, G  2018–22  skidskytte
Elvira, G,S, S  2022  skidskytte

Östberg, 
Mikael  2006 skidor längd
Fredrik reserv 2006  skidor längd

Kristine och Annette Tånnander.                             
 Foto: Ur 100 år med MAI

BONUS OM HISTORISKA TRILLINGSYSTRAR

De estländska trillingarna Leila, Liina och Lily Luik skrev 
OS-historia i Rio 2016. Det var första gången någonsin 
trillingar deltog tillsammans i ett olympiskt mästerskap. 
Dessutom tävlade de i samma gren, maraton.

Lily Luik var första syster i mål, på plats 97, med tiden 
2:48:29.
Leila Luik kom på plats 114, 2:54:38.
Liina Luik bröt loppet.

Foto: TT
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Charlotte Kalla och Sarah Sjöström, två av 
Sveriges främsta idrottare genom tider-
na, är släkt med varandra. Släktforskaren 
Björn Thunberg från Härnösand hittade 
kopplingen.
– De är femmänningar.

Det var efter Charlotte Kallas bragd artade 
sista sträcka i Sotji 2014, då Sverige tog 
stafettguld som Björn Thunberg började 
kartlägga Kallas släkt för att vid något 
lämpligt tillfälle kunna lämna över släktut-
redningen till henne. Men någon riktigt bra 
chans för att göra det dök inte upp och han 
la det hela åt sidan.

Några år senare, i samband att Sarah 
Sjöström vann OS-guld i Rio 2016, börjar 
han titta över hennes släkt. då det plötsligt 
plingar till i datorn.

– Programmet jag använder för släkt-
forskning känner av om det dyker upp per-
soner som redan finns registrerad i pro-
grammet och efter en stund kunde jag hitta 
kopplingen, säger Björn Thunberg ordfö-
rande i föreningen Härnösands Släktfors-
kare.

SÅ HÄR HÄNGER SLÄKTERNA IHOP: Sarah Sjö-
ströms farmors mor var född i Tärendö i 
Pajala kommun och dotter till gruvarbeta-
ren Benjamin Kalla.

– Benjamin Kalla var också bror till 
Charlotte Kallas farfars farfar, Petter 
Kalla. Det betyder att Charlottes farfar är 
syssling till Sarahs farmor. Det gör att 

Charlotte Kalla och Sara Sjöström blir 
släkt med varandra i femte led, så kallade 
femmänningar, eller pysslingar, säger han.

STRAX EFTER UPPTÄCKTEN fick han en möjlig-
het att berätta för Charlotte Kalla om släkt-
skapet med Sarah Sjöström. I samband 
med att Charlotte vid Bokens afton i 
Sundsvall signerar sin kokbok, berättar 
han för henne att han kommer att skicka en 
kopia av utredningen till Sarah Sjöström.

Det hela klaffar och de båda idrottsstjär-
norna får kontakt med varandra. I en inter-

Björn avslöjade: Kalla  
och Sjöström är släkt

Björn Thunberg är en rutinerad släktforskare, 
men hoppade ändå till det plingade till i datorn. 
Programmet indikerade att det fanns en koppling 
mellan släkterna Sjöström och Kalla. 
 Foto: Ulf Westman
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vju med Radiosporten i april berättade 
Charlotte Kalla att en person i Härnösand 
fått fram att hon och Sarah Sjöström är 
släkt med varandra.

– För någon vecka sedan skickade Sarah 
ett direktmeddelande på Instagram. ”Har 
du sett det här trädet?”, så Sarah var nu 
också medveten om vårt släktskap, sa 
Kalla till Radiosporten i april 2022.

Har du hittat några andra överraskan-
de kopplingar mellan idrottsstjärnor?

– Ishockeyspelaren Peter Forsberg och 
Magdalena Forsberg, född Wallin, är släkt 
på långt håll men så långt bort att det 
knappt går att säga att de är släkt. Släktska-

pet ligger bortom sjätte generation, säger 
Björn Thunberg.

STEN FELDREICH

Karl Johan Karlsson
Kalla

f. 1845 d.1925

Benjamin Karlsson
Kalla

f. 1875 d.1952

Gun Monika
Andersson

f. 1937

Emma Ingeborg
Kalla

f. 1908 d.1985

Göran 
Sjöström
f. 1968

Petter Herman
Karlsson Kalla
f. 1873 d.1930

Bengt 
Kalla

f. 1937

Uno Anton 
Kalla

f. 1902 d.1990

Per-Erik
Kalla

f. 1963

Charlotte
Kalla

f. 1987

Sarah
Sjöström
f. 1993

SLÄKTSKAPET I DETALJ

Två överraskade superstjärnor som plötsligt fick 
reda på att de var släkt.
 Foto: Sarah Sjöström

Fakta:

Bröderna Benjamin Kalla och Petter Kalla var 
båda söner till gruvarbetaren Karl Johan 
Karlsson Kalla (1845–1925) och dennes hustru 
Anna Elisabet Tjäder (1844–1926), vilka alltså är 
idrottsstjärnornas första gemensamma förfäder. 
De hade ytterligare åtta barn tillsammans.

Så här är Charlotte och Sarah släkt.. 
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Ove Karlsson var min pappa. Han 
dog i april 2021. Ett halvår senare 
dog också mamma Vera. Ett jävla 

år. När vi sedan skulle tömma och sälja 
lägenheten tog min bror hand om det 
administrativa, och det föll på min lott att 
gå igenom pappas efterlämnade samling-
ar om sport. 

Samlingarna, ja. 
Drygt 200 hyllmeter, två fullproppade 

rum och ett överfullt källarförråd.
Där fanns allt och lite till om sport. 
Man lyfte på en hög och hittade 

ukrainska exilregeringens skrifter om 
sport i Ukraina från 1950-talet. Man lyfte 
på en annan och hittade några nummer av 
tidningen Dövsport 1976. En 
tredje hög och vips en bok om 
squashracketar. En fjärde, och så 
insåg man att allt stått i dubbla 
rader och att där bakom fanns en 
hel hylla om arbetaridrott i 
Österrike på 20- och 30-talen. 
Eller kubanska böcker om 
panamerikanska spelen.

En skrift om simklubbar i Jönköping 
från 1860? Japp. Bollspelsförbundets (fot-
boll) råd och regler 1903? Visst. Leni Rie-
fenstahls fotobok om Berlin-OS 1936? 
Gissa.

En kasse med tidningen Svensk 
Curling. Några skrifter om San Marinos 
olympiadeltagare. Och tolv kompletta 
årgångar av den östtyska tredagarstid-
ningen Deutsches Sportecho. En väl 

Våndan av att ärva 
ett sportbibliotek

Ove Karlsson – journalisten, olympiahistorikern och den allmänt uppskattade allvetar-
en – hade en av sport-Sveriges mest omfattande boksamlingar. Efter hans tragiska 
bortgång var det upp till arvingarna att ta hand om allt. Sonen Peter berättar hur han 
gick till väga. Det var inte lätt. 

Peter Karlsson försöker få grepp om 
pappa Oves digra sportsamling. När 
alla tänkbara institutioner, föreningar 
och kända sportsamlare fått sitt kän-
des det ändå som ”allt” var kvar.
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gömd kasse med ishockey, brittisk 1969, 
slovensk 1978, tjeckoslovakiska böcker, 
och info om amatörhockeyförbunden i 
USA (det nationella) och Kanada (delstat-
liga). Och så vidare.

Sport och religion. Sport och politik. 
Sport i Örebro län. Norsk skridsko-
åkning på 50-talet. Ungerska olym-

pier, bulgariska, polska, irländska, danska, 
australiska, rumänska, lettiska, nigerian-
ska etc. Badminton. En VHS-kassett från 
Djurgårdens 100-årsjubileum. Sport och 
juridik. Sport och filosofi. Sport i antiken, 
naturligtvis. Men också medeltiden. Och 
en del om motorsport. Tyngdlyftning, box-
ning, brottning, judo, kendo och allt vad de 
heter inom budoförbundet. Och så korpo-

rationsidrott. Och militäridrott. 
Och handboll: översiktsverk över 

norska landslagens historia, men också en 
tysk regelbok med hakkors från 1941.

Allt om Moskva-OS 1980 – ja allt! 
Här fanns häften från de internationella 

kvinnospelen som hölls på 1920-talet som 
motvikt till den misogyna OS-rörelsen. 
Och naturligtvis en stor, tjock bok om 
privatskolorna Eton, Harrow och Win-
chester och deras idrottsutbyte, framför 
allt cricket och rugby.

Gång i Nederländerna. Dagens Nyheter 
med Foppas straffmål i OS 1994 på ettan. 
Souvenirtallrik från skid-VM i Falun 
1974. Och ett stort antal bordsvimplar. De 
dagliga tävlingsprogrammen från EM i 
friidrott i Budapest 1966. Program från 
den internationella friidrottstävlingen i 
Mjölby 1958. Böcker om Idrottsbladets 
legendariske chefredaktör Torsten Tegnér. 
Och om dopning. Och om bågskytte. 
Bandy. Cykel. Kommunförbundets exakta 
mått för idrottsbanor. Parlörer (till 
exempel en engelsk-japansk från To-
kyo-OS 1964). Finska årsböcker och 
sportlexikon. Franska årsböcker och 
sportlexikon. Norska. Danska. Isländska 
fotbollsförbundets årsbok 1992. Häften 
från andra världskriget, då det ordnades 
norska krigsmästerskap på Kristinebergs 
IP. Skrifter om sport i Sydafrika under 
apartheid, både av dem som stödde 
systemet och av dem som bekämpade det. 
Skivor med Sven Jerrings bästa insatser 
som sportkommentator. 

I could go on. 

I tre, fyra månader höll jag någon sorts 
öppet hus på lördagarna så att den som 
ville kunde botanisera och ta vad de 

ville. Och så skickade jag en stor mängd 

NÅGRA TIPS TILL…

…Samlare: 

1 Ge bort sådant 
som andra 

uppskattar i god tid, 
särskilt om dina barn 
inte delar ditt intresse.

2 Skriv ner vem eller 
vilka som ska ärva 

dig – helst sådana 
som är mycket yngre 
och både kan 
uppskatta materialet 
och få plats med det.

…Anhöriga: 

1 Om du inte samlat 
själv finns inga 

måsten. 

2 Ta bara precis det 
du vill, inte mer. 

3 Om du inte har 
bråttom att tömma 

hemmet, bjud in till 
öppet hus, kontakta 
bibliotek, föreningar, 

journalister och 
samlare. 

4 Gäller det en stor 
samling, får du 

vara beredd på att 
”allt” finns kvar när 
det är dags för sista 
tömningen.

5 Att ge bort är 
betydligt enklare 

än att sälja. 

6 Själv tillbringade 
jag en hel del tid 

med att och plocka 
och sortera. Efter ett 
tag blev det rätt klart 
vad jag själv var 
intresserad av, vad jag 
förstod var värdefullt 
för andra, eller för 
historien, och kunde 
förlika mig med att 
mycket tyvärr fick gå 
på tippen till slut.
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material med post och bud – de östtyska 
sporttidningarna (70 kg) gick till en 
idrottshistoriker i Malmö. Och lika 
mycket fast i böcker skickade jag till ett 
skidmuseum i Innsbruck.

Riksidrottsmuseet 
tackade nej och Central-
föreningen för Idrottens 
Främjande kunde inte 
heller ta emot något.

Men Gymnastik- och 
idrottshögskolans 
bibliotek tog 22 kassar fulla – de var 
jättenöjda! Göran Löwgren och Mats 
Taxén från Sveriges Olympiahistoriska 
förening tog en hel massa olympiskt till 
biblioteket i Klocktornet. Och två ur 
styrelsen för International Society of 
Olympic Historians flög in och packade 
ca 200 kg som budades till Schweiz. Och 
bara en vecka innan allt skulle tömmas 
och slängas hörde en samlare av sig och 
bad oss skicka de där pärmarna som 
ursprungligen kom från österrikiske 
olympiahistorienestorn Erich Kamper: 37 
flyttlådor, omkring ett ton.

En professor i idrotthistoria från 
Stockholms universitet har plockat lite. 
En boxningshistoriker fyllde en Ikea- 
kasse. En friidrottsjournalist var på besök 
tre, fyra gånger och fick med sig totalt ca 
15 Ikea-kassar med material. En fotbolls-
journalist tog lika mycket, om än i 

pappkassar och bokkartonger. Och en 
fotbollsförfattare tog i alla fall två. En 
skidhistoriker fyllde barnvagnen med 
böcker – det var tur att barnet hade lärt sig 

gå. Dessutom kom en 
antikvarieinnehavare helt 
utan idrottsintresse förbi 
och tog en gammal skolåda 
med klipp och telex etc om 
apartheid och rasism inom 
idrotten åren 1968-1970. 
Och Lars på min cykelverk-

stad botaniserade bland gamla cykeltid-
ningar och fick med sig en låda. 

En del saker har jag räddat för egen 
del, en låda eller två, som minne ef-
ter pappa, men några få också för att 

det känns som om det är ovärderliga doku-
ment som annars skulle försvinna ut i intet, 
när sopbilen till slut kom och tog det sista.

Man hade kunnat hålla på i evinnerlig-
het och gå 
igenom allt 
– men det gick ju 
inte. Det fanns en 
deadline. Vid 
påsk. Ett år efter 
att pappa åkte in 
på sjukhus för att 
aldrig mer 
komma hem. 
PETER KARLSSON

OM SAMLINGEN
Det mesta var förstås sådant 
som Ove Karlsson själv samlat 
på sig genom alla år. Här fanns 
också sådant som han tagit 
hand om efter andra samlare: 
Eric Jufält, Wolf Lyberg, Lennart 
Dahllöf, Ture Widlund, 
österrikiske olympiahistorikern 

Erich Kamper och danske John 
Idorn. Samt cricket från Hans 
Christer Sjöberg. Och säkert 
många många fler.  

SÅ SPREDS DEN
Några som tagit hand om 
materialet: GIH:s bibliotek, 
Olympiahistoriska föreningarna 

SOF och ISOH, en del 
idrottshistoriker, journalister, 
författare och samlare, så som 
David Wallechinsky, Jonas 
Hedman, Gunnar Persson, Ekim 
Caglar, Isak Lidström, Joakim 
Glaser, Jens Ljunggren, Emma 
Pihl Skoog, Birger Nordmark 
och Harald Hultquist.

”… de östtyska sport-
tidningarna (70 kg) 
gick till en idrotts-
historiker i Malmö.
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110
år sedan

Onsdagen den 1 juni var det 110 år sedan 
den äldsta fortfarande fungerande olympis-
ka Stadion invigdes. Så stort GRATTIS, ära-
de Stadionborg! Hur var jubileumsdagen?

– Inget extra. Mer vardag än fest kan man 
säga. 

Va? Var det inga festligheter alls? 110 är 
ändå en aktningsvärd ålder!
– Jo då. Här spelades en dammatch i fot-
boll – Djurgården har kommit igen starkt 
efter en tuff start. Nu blev det en rejäl mål-
fest: 4-0 mot Kalmar. Bara några dagar 
senare var en av årets mest hektiska dagar, 
Stockholm Marathon. Juni är över huvud-
taget en intensiv månad här hos mig. Nu 
var det stora hästtävlingar igen. Det får en 
att minnas 1956 och OS. Säger bara Kas-
tenman...

Och sedan den årliga friidrottsgalan?
– Oh ja. Årets höjdpunkt, tycker jag nog. 
Särskilt kul med alla duktiga svenska frii-
drottare som kommit fram på senaste ti-
den! Unge Duptanis kommet hit då och då 
och tränar. Tänk att han är världens bästa 
stavhoppare, bättre än självaste Bubka! 
Och diskuspojkarna! Buspojken Ricky ler 
i sin himmel – för där är han, förhoppnings-
vis.

Vad händer senare hos 110-åringen?
– Nästan ingenting.

Vaddå ingenting?
– Under hela juli blir det ingen idrott alls 
här. Löparbanorna ska läggas om. Allt 
sportande är satt på paus. Det blir några 
byggjobbare som får stå för min underhåll-
ning. Så är det.

Brukar det annars vara någon fart nu 
för tiden?
– Hyggligt ändå, måste säga. Det är klart att 
det inte alls är som förr – jag menar, de första 
sextio åren. Men det har också varit sämre 
tider. Nu har jag ändå några fotbollslag som 
spelar här. Och i maj var det den där tävling-
en där de klättrar och står i, ”Tough viking”  
kallas den. Dessutom en rugbylandskamp. 
Och i höst blir det yogafestival.

Jippotävlingar och yoga är det något 
som hör hemma i en ärevördig Olympia-
borg?
– Det gäller att följa med sin tid. Jag har 
alltid varit en multiarena, som man säger 

Jubileum i fest
och – i tysthet

Lika som bär: Marie Fredriksson och Annie 
Lennox.
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nu för tiden. Härom året dukade vi upp jul-
bord här.
–  Annars är vintrarna jobbiga. Då händer 
inte mycket.  Men det har blivit bättre när de 
lade in snö på löparbanorna. Jag vill minnas 
att det började 2014. Här kommer entusias-
ter och åker varv efter varv. Imponerande 
tålmodigt. Tror inte att Mora-Nisse, Sixten, 
Toini,  Wassberg eller Gunde skulle stå ut 
med det! Inte heller Kalla för resten.

Ett tag var här rätt ofta musiktillställ-
ningar?
– Musik har det varit hela tiden, från Jussi 
Björling till paradorkestrar.  Men jag för-

står att du syftar på poperan eller vad man 
ska kalla den. Den som började 1987 med 
Eurytmics.  Sångerskan som var så lik hon 
Marie Fredriksson i Roxette, Annie Len-
nox heter hon väl. Det var något nytt då. 
Sedan dess har blivit närmare sextio kon-
serter: Springsteen, Rolling Stones, Mi-
chael Jackson, David Bowie, Dolly Parton, 
Rod Stewart, Metallica, Kiss, Iron Maiden 
…

ASAP Rocky 2019 måste ha varit speci-
ellt?
– Rapparen ja – inte min musiksmak direkt. 
Men det där bråket som gjorde att han ham-

Stadion i festskrud. De egna jubileerna har ibland varit storslagna, andra gånger närmast bortglömda.
 Bild: Stockholmskällan
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Paradmarsch 1912 och Greta Johansson gånger två.
 Bild: SCIF bildarkiv (paraden)

nade häkte, och sedan fick den amerikan-
ske presidenten (Trump) att börja veva – 
det hade inte så mycket med mig att göra. 
Konserten hade redan varit. För resten, vet 
du vilka artister som spelat här mest?

Borde vara Springsteen?
– Visst är det så. Fyra gånger har han varit 
här och haft åtta konserter, den senaste 2009 
var det tre framträdande på två dagar. An-
nars är det Gyllene Tider som varit flitigast 
hos mig, fyra konserter. Men just nu är det 
inget på gång, i alla fall inget jag hört.

Tillbaka till det här med jubileerna –  
något som, ärade Stadionborgen, sär-
skilt minns?
– Hundraårsfirandet var förstås enormt. 
Det var som att födas på nytt. Många glada 
människor, vackra tal och en parad med 

gamla och nya bekanta – ja, vad ska man 
säga: fantastiskt! Något för en gammal 
olympiaborg att fröjdas åt.

Var det lika pampigt som förr i tiden?
– Det måste jag nog säga. När jag fyllde 10 
var det en mäktig defilering av både idrot-
tare och fint folk. Statsministern Hjalmar 
Branting var med, vad jag kommer jag ihåg 
– han hade ju så speciella mustascher. Erik 
Bergvall, som styrde och ställde här till 
vardags, fick medalj av Viktor Balck, gub-
ben som alla hade så stor respekt för. Eller 
om det var av Kungen? Kungligheterna 
höll till här lite nu och då. Visst, jag blev 
besviken när Flaggans dag flyttades till 
Skansen – eller var man nu behagar hålla 
till på det som numera kallas Nationalda-
gen. 

– Begriper egentligen inte skillnaden. 
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Jubileum med löparstaty och 100-årsparad. Två statsministrar, en höll tal och en sparkade boll.

Den blågula fanan är ju symbolen för na-
tionen.

Och sedan då?
– När jag fyllde 20 var det inget speciellt, 
ingenting alls vad jag minns. När jag fyllde 
25 firades det med tjusig utsmyckning av 
hovkonstgjutaren Bergman (fint skulle det 
vara) och Carl Eldh – hans ”löpargrupp” är 
onekligen något extra…

50-årskalaset lär ha varit en riktig rövar-
fest?
– Oh ja!  Tänk bara att den olympiska elden 
flögs hit enkom för att fira mig (eller okej 
då, de olympiska tävlingarna 1912). Den 
hade tänts på sedvanligt sätt. Så det var 
som ett OS på nytt. Guld-Henry Eriksson 
fick löpa in med elden. Det var mäktigt. 
Men det hade kunnat gått illa. När elden 

brann vid Sergels torg var det några rack-
arungar som försökte släcka den. Tänk om 
de hade lyckats …

Många gamla olympier var på plats?
– Så var det, Hannes Kohlemainen – den 
finska löparfantomen från OS 1912 –  
sprang ärevarv. Greta Johansson – den 
unga simhopperskan som nu gift sig med 
simhoppare Brandsten – kördes in i Stadi-
on i en tjusig Scania från 1912. Annat var 
det när själva OS var – då fick de kvinnliga 
deltagarna inte ens vara med i defileringen. 
Vilket den frispråkiga Greta syrligt påpe-
kade.

– Det hade anordnats en omröstning om 
vilka som var de bästa olympierna genom 
tiderna. Kanot-Gert Fredriksson var den 
givna ettan. Därefter följde Sixten Jernberg, 
brottaren Ivar Johansson, konståkaren Gil-
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Jubileumsvår 2022. Tuffa vikingar, rugby och jublande djurgårdstjejer.
 Bilder: Tough Viking/Svenska Rugbyförbundet/DIF-dam.

lis Grafström, simmaren Arne Borg och så 
fotbollslaget från 1948. Nio av elva spelare 
var på plats. 

Annat minnesvärt?
– Idlaflickorna formerade sig som de olym-
piska ringarna, ett mäktigt skådespel. 
IOK-presidenten Avery Brundage talade 
(sådant hör ju till). Lennart Hyland var spe-
aker. Sedan blev det efterfest. Olympier och 
funktionärer samlades för att spisa varm 
korv. Precis som 1912. 

Var det inga tävlingar?
– Självklart. Det utkämpades en drag kamp 
mellan polislag från London och Göteborg. 
I friidrott sprangs en udda stafett: 100, 200, 
400, 800 och 1 500 meter. Jag minns laget: 
Sven Hörtevall, Ove Jonsson, Bengt-Göran 
Fernström, Stig Lindbäck och Esso Larsson. 
Vilket pådrag! Det måste ha varit en rik-

tig folkfest?
– Nja, 10 477 slöt upp. Det hade talats om 
att det skulle komma 20 000. Tre dagar se-
nare – man hann knappt repa sig  – var det 
boxningsgala med ”Söders Dempsey” 
Lennart Risberg. Då kom det 17 000.

Hur var det när du fyllde 70?
– På själva dagen var det stillsamt.Men da-
garna innan hade det varit friidrotts-
tävlingar med massor av ungdomar. Det 
var något som kallades Mjölkkannan och 
var stort på den tiden. I höjd hoppade en 
17-åring 2.24. 

–Tänk att han fem år senare kom att 
hoppa världsrekord här hos mig.

Det var året ärade Stadionborgen fyllde 
75?
– Ja, det fick bli Patrik Sjöbergs present till 
mig. Även om den kom nästan en månad 
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sent. Men Patrik var inte alltid så noga med 
tiderna. Men vilken gåva det var! På själva 
75-årsdagen spelades en fotbollsmatch 
mellan sossar och borgare. Men jag tvivlar 
på att spelarna kom ihåg att jag fyllde tre-
kvartssekel. Statsministern Ingvar Carls-
son, Elfsborgaren och Tyresöbon, var en 
högljudd kapten för sosselaget, som vann 
med 6–0.

– Dagen före hade ett fotbollslag från 
Mora varit här för första gången. Djurgår-
den spelade i Norrettan då. Tommy Söder-
berg var tränare – han som sedan blev för-
bundskapten. Djurgården vann med 2–0. 
Stefan Rehn och Sören Börjesson var 
stjärnorna i laget.

Djurgården ja – den föreningen betyder 
något särskilt för dig?
– Absolut. Även om AIK var här först. Men 
visst, det kändes sorgligt när de blårandiga  
flyttade söder om stan. Det är nio år sedan 
nu. Sista halvåret var stökigt. Under de för-
sta sex allsvenska omgångarna hade laget 
bara tagit en poäng. Det var panik och  ma-
nagern Magnus Pehrsson fick sluta, ordfö-
randen Tommy Jacobsson avgick. De tre 
sista matcherna hos mig blev det i alla fall 
full pott. Sviten bröts direkt då laget flytta-
de till Tele 2 och förlorade mot Norrkö-
ping. Så det så. 

Djurgårdens kansli har lämnat Klock-
tornet?
– Så är det tyvärr. Men klubbens fina pokal-
rum i botten av Sofiatornet är intakt. Och 
så har jag damlaget här.

Några andra djurgårdare blev också 
kvar?
– Ah, du tänker på Tommy Jacobsson och 
Patrik Asplund. Efter den där sista våren 

med herrlaget, så drog de igång ett 
kampsportsgym i gamla Torben Grut-salen 
under den nya läktaren på kortsidan. Ja, jag 
kallar den ny, för den har ju förändrats en 
del genom åren.

Några andra inhysingar?
– Klocktornet är Centralföreningens do-
mäner, alltså Sveriges Centralföreningen 
för idrottens främjande. Utan Centralför-
eningen hade jag aldrig kommit till. Så 
man kan säga att det är de närmaste släk-
tingar som jag har. Här finns också mina 
vårdare från Stockholms Fritid. Det är 
skönt att ha dem nära. Jag är alltid orolig 
för att några politiker ska få för sig att flyt-
ta på dem, kalla det för samordning och 
effektivisering, fast det egentligen bara blir 
en försämring.

Några fler som håller till här?
– Ja, SOK –  Sveriges Olympiska Kommit-
té – är den stora hyresgästen. Precis som 
Centralföreningen hör de hemma här. Och 
så finns ni  i Olympiahistorikernas fören-
ing. Biblioteket – som ni delar med fot-
bollshistorikerna – har ett krypin  högst upp 
här i Klocktornet. Oj, vad det måste dånga 
när klockan slår. Dessutom är jag orolig 
varje gång som någon av er kånkar upp nya 
boklådor. Det är många trappor och ert folk 
är inte så unga längre.

Det är sant, trapporna suger. Nu börjar 
även det här samtalet bli i längsta laget. 
Så tack för allt, och tillåt mig önska en 
god fortsättning!
– Tack för det. Och ta det lugnt i trapporna!

BERÄTTAT FÖR: GÖRAN LÖWGREN

Särskilt tack till Daniel Björk, Stockholm Fritid, som 
sufflerat med en del färsk fakta.



32 J U B I L E U M  S P E C I A L

90
år sedan

Den största 
brottarbragden

Till OS i Los Angeles 1932 var Ivar Jo-
hansson inställd på att brottas i både 
antik och fri stil. Att vinna bägge klas-
serna i ett och samma OS skulle vara en 
stor prestation i sig. Men om det inte 
varit för Axel Cadier hade ändå Sveriges 
mest omtalade brottningsbragd aldrig 
blivit en riktig klassiker.

Cadier lyckades nämligen besegra Ivar Jo-
hansson i uttagningsmatchen till OS i den 
grekromerska stilens mellanvikt, Ivars 
specialitet.  För kunna dubblera tvingades 
östgöten då att gå ned en viktklass i den 
klassiska stilen. Det innebar att hans enda 
möjlighet var att banta 4,6  kilo - inom lop-
pet av mindre än ett dygn.

Hela OS-äventyret började dock illa 
med en överraskande förlust i fristilen. Det 
krävdes idel kastsegrar för att ta förstaplat-
sen. Någon segare kom aldrig till priscere-
monin. I stället gällde det för Ivar att banta 
de nödvändiga 4,6 kilona för att dagen där-
på väga in i den grekisk-romerska stilens 
weltervikt. 

Det blev många svettiga timmar i bastun 
och en avslutning med ett intensivt gym-
nastikpass. Ivar fick dricka med måtta och 
det blev inte mycket sömn, men viktgrän-
sen klarade han.

Efter ytterligare två dagars tävlingar, en 
rad nya  fallsegrar och en nervig men säker 

triumfi den avslutande matchen var det  
klart. Tidernas svenska brottarbragd var 
utförd!

Axel Cadier, som tvingat Ivar till 
bastuprestationen, tog brons i ”Ivars vikt-
klass”. 

Fyra år senare följde Cadier upp med 
guld, nu i lätt tungvikt. I mellanvikten vann, 
just det, Ivar Johansson.

GÖRAN LÖWGREN

Ivar Johansson och 
Axel Cadier skakar tass. 
Östgöten föll mot västgö-
ten i OS-uttagningarna 
och tvingades i Los 
Angeles byta viktklass. 
Bantningsjakten blev en 
klassiker.
Foto: SCIF Arkiv, Teck-
ning: Rekordmagasinet.
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Tre guld på tolv år. Tre guld i tre olika 
viktklasser. Brottaren Carl Westergrens 
olympiska guldkavalkad är utan dess 
like. Den fullbordades i Los Angeles 
1932. 

Carl Westergren tog sitt första olympiska
guld 1920. Då vann han klassen under 75 
kilo. Fyra år senare i Paris var han bäst i  
82,5 kg. Och i Los Angeles för 90 år sedan 
triumferade han i klassen över 87 kg. 

Men det var en triumf efter stora besvär. 
En knapp förlust mot tysken Gehring gjor-
de att Westergren var beroende av flera an-
dra resultat i den fortsatta guldjakten. Men 
alla stjärnor stod rätt. Tysken som han för-
lorat emot slogs ut, Westergren tog själv en 
nödvändig fallseger och rätt man vann 
slutmatchen. På läktarplats kunde Wester-
gren pusta ut.

Det var annat än i Amsterdam fyra år ti-
digare. Då var Calle Westergren storfavo-
rit, men han åkte tidigt på en oväntad för-
lust. Han ansåg sig bortdömd och struntade  

i alltihop. Dessutom var han inte helt ku-
rant. På kvällen var han ute svirade. Vid 
nästa dags invägning låg han över vikt-
gränsen. Det visade sig i efterhand att 
skulle haft guldchans.

Westergren kritiserades naturligtvis för 
sitt lite slarviga  agerande. Av många döm-
des han ut som en föredetting. Han ankla-
gades för att inte ha skött konditionsträ-
ningen på rätt sätt.

Calle Westergren hade under hela karri-
ären gått sin egen väg.  I Los Angeles-OS 
visade han ännu en gång vart den vägen 
kunde leda.

Westergren hade gott självförtroende 
och var rapp i repliken. Dessutom ägnade 
han sig åt en speciell hobby: duvuppföd-
ning.

GÖRAN LÖWGREN

1) Calle Westergrens prestation gör honom unik i 
brottningsvärlden. Ingen annan har lyckats vinna 
OS-guld i tre olika viktklasser. 
2) Tillsammans med Ivar Johansson är 
Westergren den ende svenske brottare som 
erövrat tre olympiska guld. 
3) Som svensk tillhör Westergren en exklusiv 
skara som tagit OS-guld med så långt 
mellanrum som tolv år: Kanot-Gert  Fredriksson 
(1948–1960). Seglaren Tore Holm (1920–1932).
Daniel Norling, guldman i truppgymnastik (1908, 
1912) samt i hästhoppning lag (1920).

…och 
en unik
guldman

Carl Oskar Westergren var en mästare med 
humör.
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70
år sedan

Ledarnas svek 
i boxskandalen

Den 2 augusti 1952 utkämpades den 
mest omtalade matchen i den svenska 
olympiska boxningshistorien. Den då 
19-årige Ingemar Johansson diskvalific-
erades i finalen för passivitet, fick aldrig 
någon medalj och hånades offentligt. 
Det dröjde 30 år innan ordningen åter-
ställdes och Ingemar fick upprättelse 
och sin förtjänta medalj.

Med ett historiskt perspektiv är bland det 
mest anmärkningsvärda den flathet som 
omgivningen närmast omkring boxaren 
visade.

Oscar Söderlund var Svenska Box-
ningsförbundets ordförande och satt också 
i tävlingen ”Jury of appeal”. Oavsett åsikt 
borde han försökt argumentera för sin 
adept. Faktum var ju att motståndaren Ed 

Sanders inte heller var särskilt aktiv i ring-
en. Efteråt framkom också att han skulle 
agera försiktigt i ringen. Den svenska tak-
tiken var att hålla sig undan i två ronder, 
för att sedan satsa allt i den tredje.

Skam över hela olympiatruppen
Men vad gjorde ordförande Söderlund? 

Jo, han iklädde sig snabbt sin andra roll 
– och blev sportjournalisten Glokar Well. 
Han satte sig genast vid skrivmaskinen 
och levererade några salvelsefulla rader 
till Stockholms-Tidningen om sin adepts 
agerande.

”Han har dragit skam över hela den 
svenska olympiatruppen genom sin feg-
het. För min del finner jag inga förmildran-
de omständigheter.”

”Vi svenskar skämdes över en sådan 

Se upp för högern – avvakta två ronder och slå till i tredje. Två taktiska drag gjorde att det inte blev 
någon boxning i tungviktsfinalen mellan Ed Sanders och Ingemar Johansson.
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champion och smög oss ur hallen för att 
slippa uppleva smäleken, då juryn fullt 
riktigt beslöt att inte låta honom få sin sil-
vermedalj, varför heller inte svenska flag-
gan blev hissad vid prisutdelningen. Vi vill 
inte ha några poäng, som vunnits av en 
idrottsman, som så lite motsvarar begrep-
pet sportsman.”

Dubbla stolar
Oskar Söderlund var långt ifrån den ende 
olympialedare som satt på dubbla (eller 
fler än så) stolar. Snarare var det länge regel 
än undantag att idrottsledare också fung-
erade som sportreportrar och krönikörer. 
Glokar Wells totalsågning av Ingemar Jo-
hansson var heller inte någon av de gröv-
sta. Men ändå …

Göteborgsjournalisten Sven ”Bem” Ek-
ström var en av få – den ende? – som i spal-
terna försvarade Johanssons insats. Om 
ordföranden Söderlunds agerade hade 
”Bem” inte mycket till övers.

”Ingemars ombud smet från sin plikt. 

Inte ett ord sades till hans försvar, ingen 
påpekade den horribla domarodugligheten 
eller att Ingemars motståndare var lika 
passiv som han själv. Oscar Söderlund,, 
som skulle varit svenskens stöd, sviker sin 
plikt på juryns möte, applåderade dess ut-
talande i sin tidning.”

Signaturen Bem hade också en stor del i 
att Johansson 30 år sedermera kunde få sin 
medalj. 

Oscar Söderlund var ordförande i Box-
ningsförbundet mellan 1931–1955. Han 
var verksam i Stockholm – Ekström höll 
till i Göteborg.

SOK bad om ursäkt
Det är en annan dimension i synen på den 
tidiga Ingemar Johansson. 

Svenska Olympiska Kommitténs age-
rande var inte heller mycket bättre än Box-
ningsordförandens. 

I brev till OS-arrangören bad SOK om 
ursäkt för unge Johanssons uppträdande.

GÖRAN LÖWGREN

Oscar Söderlund hade 
många roller i Helsing-
fors-OS: ledare, jury-
medlem och sportjour-
nalist. När det hettade 
till var det journalistiken 
som gällde. Definitivt 
inte ansvaret som ledare.
 Foto: Sjöberg Bildbyrå
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50
år sedan

”Vem tusan är 
Skannacker?”

Året var 1972. Platsen var München och 
OS hade precis startat.

Och som det startade.
En yrvaken  svensk presskår möttes av 

ett häpnadsveckande besked:
Första guldmedaljen i sommarspelen 

1972 har erövrats av svenske Skannacker.
– Skannacker? Finns det nån sån i svens-

ka truppen? Vi måste få tag i en taxi och ta 
oss ut till skjutbanan. För visst sa dom väl 
att det gällde skytte.

Men vem var den där svensken?
Jag borde vetat. För jag satt  bara ett par 

meter bakom en svensk skytt som tydligen 
heter Ragnar Skanåker.

”Jag tror jag vann”
Det var min första  tävlingdag i mitt första 
av sexton OS. Jag satt inklämd i min stol, 
fastnitad i en och en halvtimme och råkade 
hamna bakom en svensk jag aldrig hört ta-
las om … Och knappt någon annan heller i 
svenskt media.

Jag kan inte påstå att det var en intensiv 
sportupplevelse. Det var så tyst, jag såg en 
ryggtavla och förmodligen hörde jag skot-

ten från Skanåkers pistol. Grenen var allt-
så fripistol.

När det var färdigskjutet vände sig Skan-
åker om. Han hade utnyttjat 131 minuter av 
de 150 minuter som fick användas. Han 
mötte min blick.

Jag frågade ganska enfaldigt hur gick 
det. Hur skulle han veta det? Det fanns en 
massa skyttar som sköt i olika omgångar.

Men Skanåker svarade: Hur det gick? 
Jag tror att jag vann.

Det var en lustig man, tänkte jag. Men 
jag har senare frågat Skanåker hur han 
kunde tro att han vunnit. Jo, jag hade satt 
personligt rekord och olympiarekord, sva-
rade han.

(Han vann på 198 poäng, fem poäng 
före tvåan.)

Elfving och Enquist
Men nu hade han skjutit klart och nu gällde 
att hänga på varje meter för att försöka för-
stå något som jag aldrig bevakat.

Att det var jag som hamnat vid den här 
skjutbanan berodde väl på att jag var yngst 
i DN:s OS-trupp och skulle väl få debutera 

Sverige fick en pangstart med guld redan första OS-dagen. Stellan Kvärre var en ung 
reporter som plötsligt befann sig mitt i hetluften. Han hade pluggat på allt om skytte-
grenen löpande vildsvin. Det hade ingen nytta av nu. Här följer Kvärres berättelse om en 
olympisk klassiker som firar halvsekel.
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Överst på prispallen. 
Ögonblicket blev 
senare frimärke.
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men nånting som ingen förväntade sig nå-
got av.

Som sagt. Full jakt mot rummen där de 
svenska skyttarna samlades. Och nu var 
cirkusen igång. Jag trodde jag var ensam  
från svenskt media på plats.

Men när jag kom in i den tillfälliga svens-
ka förläggningen satt Skanåker redan i en 
radiointervju. Och jag häpnade när jag såg 
vem som intervjuade. Det var Ulf Elfving, 
Mister Svensktoppen. Han hade tydligen 
hoppat in som sportreporter.

Och in från vänster kom Expressens ut-
sände. Och det var sannerligen inte vem 
som helst. Det var författaren  P.O. Enquist 
som skickats till OS i rollen som en kåsör, 
en betraktare. Han ville säkert få en mjuk-
start. Men nu tvingades han bli en snabb-
reporter till Expressens sistaupplaga. Han 
stammade in till sin tidning: ”Skanåker var 
glad, ni kan skriva att han var förbannat 
glad, detta hade han inte väntat”.

Författare Enquist tänkte säga att det var 
en guldman i tårar, men tårar var det sista 
denne guldman fällde.

Detta har Enqvist skrivit om i en bok om 
OS (”Katedralen i München”).

Cikusen drog igång
Nej, tårar var det inte. Nu när flera journa-
lister strömmade till såg Ragnar Skanåker 
sin gyllene chans att bedriva partipolitik. 
Det blev cirkus Skanåker. Han berättade 
först om sin tid som fältflygare och strids-
flygare bland annat i Kongo. Jag är glad att 
jag inte återgav vad han berättade.

Men på frågan om han var nervös, då 
kom han igång på allvar:

”Nervös? Det är inte svårt att ha goda 
nerver för att överleva i det socialistiskt 
styrda Sverige. Inte om man måste leva 

med Palmes och Strängs skattesystem. 
Sverige befinner sig i utförsbacken. Sänk 
skatten till 25 procent och skär de sociala 
förmånerna. Folk skall kunna klara sig 
själva, det har jag gjort i alla tider. Det har 
urartat med all socialhjälp hit och dit.”

Själv var jag för ung och grön för att 
våga citera allt vad Skanåker sa, ja nästan 
ingenting.

Ragnar Skanåker var mackägare i skån-
ska Munka Ljungby och folkpartist. Gick 
senare över till moderaterna. Som ni för-
står var han aldrig aktuell för socialdemo-
kraterna.

Inget ”tack för kaffet”
Ragnar Skanåker är uppväxt i Dalarna. I en 
lantbrukarfamilj på gården Karlsfors i Lan-
da by utanför Stora Skedvi och under nam-
net Ragnar Eriksson.

2022 innebär dubbeljubileum för Ragnar Skanå-
ker. För 50 år sedan vann han sin första olympis-
ka medalj – för 30 år sedan tog han sin fjärde och 
sista, brons i Barcelona.
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– I Dalarna sjöng jag i kyrkokören. Jag 
fick en krona varje gång. När jag kom i 
målbrottet fick jag två kronor varje gång 
jag stannade hemma.

Inte kunde jag ana när jag satt inklämd i 
den där stolen i München att jag skulle in-
tervjua en person som kom att delta i sju 
OS. Och med den häpnadsvärda statisti-
ken 1–5–7–2–2–3–25. Han har dessutom 
tre VM-guld, ett VM-brons och ett EM-
guld.

Han borde fått upplevt ett åttonde OS  
och därmed passerat övriga ”sjuor i OS”,  
Kerstin Palm i fäktning och Jörgen Pers-
son, bordtennis. Skanåker fick nämligen 
ett wild card av Internationella skyttefede-
rationen. Svenska Sportskytteförbundet 
gav klartecken. Den ende som sa nej var 
förbundets headcoach med motiveringen 
att Ragnar Skanåker inte gjort de resultsat 
som kvalificerar honom till OS. Vi har hört 
hur högt ribban satts av andra förbund. Så 
det blev tvärnobben av SOK med motive-
ringen att ”vi kan inte som något tack för 
kaffet nominera honom till ett OS vi inte 
anser honom kvalificerad för”.

Nej det blev inget ”tack för kaffet” till 
70-årige Skanåker. Han debuterade i OS 
vid 38 års ålder och han tog pappaledigt 
vid 62 års ålder.

Annan skyttefavorit
Sverige tog i München fyra OS-guld: Gun-
nar Larsson i simning två guld, Ulrika 
Knape i simhopp och så då ”rebellen”, den 
färgstarke Skanåker.

Själv hade jag hoppats på ett femte OS-
guld.

Innan OS lanserade jag hårt den värm-
ländske skogsarbetaren Göte Gåård. Han 
hade blivit dubbel världsmästare, satt 

världsrekord och vann EM-guld året efter. 
Jag blev expert i hans gren, nämligen skyt-
te  löpande vildsvin. Jag åkte till och med 
ut på Arlanda med blommor när han kom 
hem efter VM-guld i Arizona, USA.

Jag tänkte att jag förstärkte mina chan-
ser att komma till OS genom att vara lan-
dets ledande expert på löpande vildsvin  
(senare omdöpt till viltmål).

Vi kom till OS både Gåård och jag. Men 
det blev inget guld till Gåård, han blev 
sexa. Men han var fasligt trevlig, inte un-
derligt med tanke var han kom ifrån.

STELLAN KVÄRRE
Mångårig sportreporter på Dagens Nyheter, som 
bevakade sitt första OS 1972. Vinjetten nedan är från 
den tiden. 

Göte Gåård en skyttefavorit som blev sexa.
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50
år sedan

Svenskt rekord
står sig än i dag

 När det begav sig var det ingen som in-
såg att något historiskt hade inträffat. 
Inte ens de inblandade. De var glada 
över att ha tagit sig till OS-final och stol-
ta över det nya svenska rekordet. Sjun-
deplaceringen var okej, även om det var 
förargligt att finländarna lyckades kom-
ma placeringen före.

I den allomfattande Olympiaboken bevär-
digades insatsen med en enda faktaspäckad 
mening:

”Sverige med Erik Carlgren, Anders 
Faager, Kenth Öhman och Ulf Rönner sat-
te rekord i både försök, 3.03,1 och final, 
3.02,6, och var sjua före Trinidad 3.03,6.”

Rekordet som håller än
Året var 1972 och det handlade om stafett-
löpning 4x400 meter. Allteftersom åren 
gått har respekten för resultatet ökat. Gäng-
et har hunnit fira tio år, tjugo, trettio, fyrtio 
och den 10 september 2022 kan de bli fem-
tio år som svenska rekordhållare. Det är det 
äldsta gällande svenska friidrottsrekordet. 
Åldermännen Ulf Rönner och Erik Carl-
gren har hunnit fylla 75 år.

Kenth Öhman, ungtuppen med sina 72 
fyllda, har sin förklaring till framgången. 
Han betonar särskilt reserven Michael Fred-
 rikssons betydelse.

– Vi var fem killar som gjorde en ge-
mensam satsning. Vi visste att stafetten var 
vår chans att komma till OS. Konkurren-

sen gjorde att vi alla pressade oss till vårt 
yttersta. Ändå var vi goda kompisar och 
kämpade tillsammans som ett lag.

Jakten på OS-kvaltiden gjorde att laget 
åkte runt och tävlade en hel del. Först i sista 
stund grejades OS-biljetterna.

– Vi var bland de sista att prova ut 
OS-kläderna, minns Kenth Öhman.

Även på plats i München var det kamp 
om vilka fyra i som skulle få tävla. En dag 
anordnades ett internt lopp, vilket fick av-
göra vilka fyra som fick starta. Händelsen 
blev minnesvärt på flera sätt.

– När vi kom tillbaka överfölls vi av jour-
nalister. Alla vi ville veta hur vi kände och 
vad vi tyckte. Vi förstod först ingenting.

Det beryktade terrorattentatet mot den 
israeliska förläggningen hade skett på nat-
ten. De svenska löparna bodde nära intill, 
men hade inte uppfattat någonting. Nu 
kunde Kenth Öhman genom sitt rumsföns-
ter ta en bild på polisens krypskyttar på 
taket intill. De var Utklädda till idrottare 
och bar träningsoveraller.

- Filmrullen gav jag till någon av kvälls-
tidningarna. Jag fick aldrig tillbaka den. 
En bild på krypskytten kom i alla fall med 
i tidningen.

17 döda i attentatet
Efter att 17 människor dödats till följd av 
terrordådet (11 israeliska olympier, en tysk 
polis och 5 terrorister) var det ett tag osä-
kert om spelen skulle fullföljas. Den 19 



J U B I L E U M  S P E C I A L 41

september kunde ändå svensklaget springa 
sitt försöksheat. Banan där USA skulle 
sprungit var tom. Vincent Matthews och 
Wayne Collett, etta och tvåa individuellt på 
400 meter, hade diskvalificerats efter att 
stått småpratat under medaljceremonin. En 
långt ifrån särskilt mäktig Black Power-pro-
test. Så amerikanerna fick helt enkelt inte 
ihop något lag.

Nu har Kenth Öhman så smått börjat 

planera för 50 årsjubileum. Gänget har 
samlats vart tionde år. Nu blir det åter träff 
hos Öhman på Rindö utanför Vaxholm. 
Men en viktig person kommer att saknas. 
Anders Faager gick bort 2019.

–Ingen av oss hade väl trott att det vi 
gjorde i München skulle stå som svenskt 
rekord så otroligt lång tid, konstaterar 
Kenth Öhman.

GÖRAN LÖWGREN

Münchenlaget på 4x400 meter. Anders Faager (45.5) Erik Carlgren (46.0) Kenth Öhman (45.3) Ulf 
Rönner (45.8) samt reserven Michael Fredriksson. Respektive sträcktid inom parentes.

Återförening. För tio år sedan träffades gänget för att fira 40 årsjubileum. Fr.v. Ulf Rönner, Erik Carl-
gren, Michael Fredriksson, Kenth Öhman och Anders Faager. Nu stundar jubileum. Men utan Faager.



42 S O F - B U L L E T I N E N  N R  2 – 2 0 2 2

Den olympiska            familjen
Tommy Wahlsten

Jubilerande 65 och 50åringar 
i kortform, bonusinfo om 
medaljörer.

5 juli: Torsten Jakobsson i 
Enköping fyller 65 år. Född 1957 i 
Sollefteå. 
OS: 1976 i Innsbruck och 1980 i 
Lake Placid. Idrott/Förening: 
Alpint/Östersund Frösö SLK. 
Resultat: 17:e i slalom och utgick 
i storslalom 1976 och 21:a i 
storslalom och diskad i slalom 
1980.

7 juli: LarsErik Larsson i 
Falkenberg fyller 85 år. Han 
föddes där 1937 och tävlade i 
rodd för Falkenbergs RK när han 
var med i Helsingfors 1952 i 
klassen tvåa med styrman. Om 
”Lalle” kan man läsa följande i 
Brunnhages Idrottsbok 1953: 
Redan 1949 fick han upp ögonen 
för roddens tjusning, två år , gift 
kom framgångarna med 
landskamps-, DM och JDM-se-
ger och 1952 blev så ett ännu 
större år för den unge styrman-
nen som nu även kan stoltsera 
med SM och JSM-seger samt 
start i OS i Helsingfors. 
Tillsammans med klubbkamrater-
na Ove Nilsson 1928–2013 och 
Ingemar Svensson 1929–2004 
och för  övrigt pappa till Hans 
som var med i tre OS 1976–84 
kom de 3:a i försöksheat på 
8.07,6 med bara Egypten bakom 

på 8.29,3. I uppsamlingen kom de 
tre Falkenbergspojkarna 2:a på 
8.03,8 – endast 0,8 efter Sovjet 
som gick till semifinal. Frankrike 
vann finalen före Tyskland och 
Danmark.

8 juli: Kate Jobson, gift Davis 
och bosatt i 
USA, fyller 
85 år. Hon 
föddes i 
Varberg 
1937 och 
tävlade där i 
simning för 
Varbergs 
GIF när hon 
var med i Melbourne 1956. På 
100 m frisim hade hon 9:e bästa 
tid i semifinalerna och blev bästa 
europé på tiden 1.06,1 – en 
tiondel från finalplats. I lagkappen 
4x100 m, där Sverige gick till 
final, simmade hon sista 
sträckan. Sverige kom 6:a på 
tiden 4.30,0 och de övriga i laget 
var Anita Hellström, Birgitta 
Wängberg och Karin Larsson.
I Idrottsboken 1960 kan man läsa 
följande om Kate: 1958 svarade 
hon för svensk damsimnings 
hittills förnämsta insats genom att 
på 100 m fritt vinna EM – en 
bedrift som gjorde henne till Årets 
Idrottskvinna i Stockholms- 
Tidningens stora omröstning. 
Dessutom fick hon Ny Tids 
guldmedalj för bästa västsvenska 

idrottsprestation.

8 juli: Maria Rautio i Pajala fyller 
65 år. Född 1957 i Lovikka, 
Pajala.
OS: 1976 i Innsbruck. Idrott/
Förening: Längdskidåkning/IFK 
Kiruna. Resultat: 32:a på 5 km.

9 juli: Jörgen Häggqvist i 
Falkenberg fyller 60 år. Jörgen är 
född i Göteborg 1962 och tävlade 
i judo för Göteborgs JK när han 
var med i Los Angeles 1984 och i 
Barcelona 1992, båda gångerna i 
lättaste klassen -65 kg. I LA kom 
Jörgen 11:a av 34 startande. 
Japanen Matsuoka vann guld 
och Jörgen som mötte honom i 
första matchen där han stod 
tiden ut men förlorade på poäng. 
I återkvalet förlorade Jörgen mot 
belgaren Laats på koka efter en 
stenhård kamp matchen igenom. 
I Barcelona, med 46 startande i 
klassen, blev det bara en match 
för Jörgen. Francisco Morales 
Vivas från Argentina vann på en 
ippon.

11 juli: Göran Backlund i Hindås 
fyller 65 år. Född 1957 i 
Jönköping.
OS: 1976 i Montreal och 1984 i 
Los Angeles. Idott/Förening: 
Kanot/Huskvarna KK 1976 och 
Kungälvs KK 1984. Resultat: 
nådde semifinal i C-1 500 m och 
1 000 m både 1976 och 1984.

Jubilarer i juli – september 2022
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18 juli: Sulo Vaattovaara i 
Norrköping fyller 60 år. Sulo 
föddes i Torshälla 1962 och var 
med i 
OS-landslaget 
i fotboll i Seoul 
1988 och 
representera-
de då IFK 
Norrköping. 
Första 
matchen 
spelades 
invigningsdagen den 17 
september mot Tunisien i Taegu, 
drygt 30 km sydost om Seoul. 
Sverige hamnade i underläge 
med två mål men Jonas Thern 
och Joakim Nilsson kvitterade. 
Sulo, som spelade högerback, 
stämplades svårt på vristen av 
Standard Liege-spelaren 
Jameleddine Limam när en dryg 
kvart återstod. Thern rusade till 
och bröstade upp sig mot Limam 
som svarade med en spottloska 
och kontentan blev rött kort för 
båda samt två matchers 
avstängning. Sulo spelade 
matchen ut men kunde p g a 
stämplingen inte vara med i 
fortsättningen då Sverige mötte 
Kina 2–0, Västtyskland 2–1 och 
Italien 1–2. Sulo spelade sex av 
OS-landslagets nio matcher detta 
år som högerback och i matchen 
mot Bulgarien på Råsunda den 
12 maj 3–0 gjorde han enda målet 
i andra halvlek.

20 juli: Tomas Johansson i 
Haparanda 
fyller 60 år. 
Född 1962 i 
Haparanda. 
Idrott/
Förening: 
Brottning/
Haparanda 
SKT. Resultat: 
Los Angeles 1984: DQ 

Grek-rom. +100 kg Seoul 1988: 
3:a i Grek-rom. -130 kg 
Barcelona 1992: 2:a i Grek-rom. 
-130 kg Atlanta 1996; 7:a i 
Grek-rom. -130 kg.
Mest hånad genom tiderna – men 
också tillbaka som vinnare och 
belönad med Svenska Dagbla-
dets bragdmedalj och vinnare av 
det prestigefyllda Jerring-priset, 
svenska folkets jury som gav 
Tomas över 100.000 mer röster 
än skididolen Gunde Svan.
Skandalen exploderade 5/8 1984. 
Tomas hade testat positivt, och 
han blev omedelbart diskad och 
fråntagen sin silvermedalj i 
tungvikt i Los Angeles 1984. 
Tomas erkände omedelbart, bad 
om ursäkt för sin dumhet men 
tidningarnas rubriker var inte 
nådiga. Ett mediadrev utan dess 
like. Tomas knöt näven i 
byxfickan, tog sitt straff, 18 
månaders avstängning, och 
stöttad av sin klubb hemma i 
Haparanda, med Olle Björkén i 
spetsen, laddade Tomas för 
comeback.
Den 26/10 1986 blev Tomas 
världsmästare i Budapest, 
Ungern, efter finalseger, 5–4 mot 
sovjeten Vladimir Grigorijev. 
Glädjen var enorm i svensklägret, 
ledarduon Lasse Söderlund och 
Janne Nyberg for i mattan med 
snabba slängkryss och 
världsmästare Johansson 
avslutade med en frivolt. 
Jubelbilder som fängslade både 
SvD-juryn och det svenska folket. 
Med VM-guldet spräckte Tomas 
33 år av östdominans i 
tungviktsklassen, den mest 
prestigetunga i VM, senast någon 
utanför östblocket tog VM-guld i 
klassen var Bertil Antonsson i 
Neapel 1953. 
Tomas deltog i 28 mästerskap, 
från VM i Göteborg 1981 till OS i 
Atlanta 1996, fördelat på fyra OS, 
11 VM och 13 EM. Utöver 

VM-guldet vann han fem silver 
och sex brons i internationella 
mästerskap, i Söul-OS 1988 fick 
Tomas olympisk revansch med 
ett bejublat brons, som växlades i 
silver i Barcelona fyra år , gift. 
Han tog 28 individuella SM-guld 
och är brottningens största 
”Stora Grabb” med Ivar 
Johansson på andra plats.
1988 gjorde den ryska björnen, i 
form av den väldige Aleksandr 
Karelin, entré på världens 
brottarmattor. Tyvärr för Tomas, 
Karelin var omöjlig att besegra, 
de möttes i 11 mästerskap, 
Karelin vann samtliga matcher 
med 74–1 i utdelade poäng.
Tomas ärliga erkännande 1984 
väckte stor respekt, ”det var så 
jävla korkat och idiotiskt”, och 
hans framgångar efter dopnings-
avstängningen ger Tomas ett 
alldeles eget kapitel i den 
svenska idrottshistorien. Han har 
medverkat i Mästarnas Mästare i 
TV där han var i final 2010. Tomas 
har tillsammans med Karelin och 
några finska brottare gett ut 
diktsamlingen ”Tungviktarnas 
dikter”.
– Det var skoj, man har ju mycket 
tankar runt livet, men det är sällan 
man stoppar det på papper, 
förklarade Tomas i en intervju 
2010. KÄLLA: Olympiaboken

26 juli: Leif Koorn i Sälen fyller 
85 år. Han föddes 1937 i 
Stockholm och tävlade i 
gymnastik för
Stockholms GF när han var med i 
Rom 1960 och i Tokyo 1964. 
Ruinerna av Caracallas Termer 
Termi di Caracalla en gammal 
kejserlig badanläggning invigd 
217 e. Kr. hade under en vecka i 
september gjorts om till 
skådeplats för gymnastiktävling-
arna. Totalt 34 nationer med 254 
startande 130 herrar och 124 
damer kämpade om medaljer i 14 
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grenar 8+6. Japan och Sovjet 
dominerade herrtävlingarna och 
bästa svenska insatser där 
utfördes av William Thoresson 
19:e i hopp, Bo Wirhed 20:e i 
hopp och av Leif som kom 20:e i 
ringar efter att ha fått poängen 
9,50 + 9,35. Sammanlagt kom 
Leif på plats 91 med poängen 
104,30 och i lag blev placeringen 
14:e. 
I Tokyo kom Leif på en fin 9:e 
plats i ringar efter poängen 
9,50+9,60 = 19,10. De sex 
främsta i försöken gick till final 
och det fattades 2/10 för Leif att 
nå dit. Sammanlagt kom Leif 67:a 
109,20 av 130 startande.

26 juli: Anders Adamson i 
Örebro fyller 65 år. Född 1957 i 
Kumla.
OS: 1980 i Moskva. Idrott/
Förening: Cykel/Örebrocyklister-
na. Resultat: 12:a i lagtempo och 
44:a i landsvägslopp. OS-familj: 
Son till Owe Adamson

27 juli: Ida Hansson i Hägersten 
fyller 65 år. Född 1957 i Västra 
Frölunda
OS: 1976 i Montreal. Idrott/
Förening: Simning/S 02, 
Göteborg. Resultat: 7:a på 
4x100 m frisim och oplacerad 
100 m frisim.

27 juli: Pether Markne bosatt i 
Norge fyller 60 år. Pether är född i 
Turinge 1962 och tävlade i 

dressyr för klubben Högsta 
Dressyrryttare i Djursholm när 
han var med i Sydney 2000 på 
hästen Amiral. De kom 28:a 
individuellt av 47 startande och 
de var också med i laget som 
kom 9:a. I laget ingick också Jan 
Brink/Briar 899 40:e ind. och 
Tinne Wilhelmsson-Silfén/Cezar 
25:a. Tinne gjorde f.ö. sitt sjunde 
raka OS 2016.

30 juli: Leif Engkvist i Dalby 
fyller 60 år. Leif är född 1962 i 
Malmö och spelade där fotboll för 
MFF när han var med i OS-lands-
laget i Seoul 1988. Leif spelade 
tre av fyra matcher i OS-landsla-
get, Kina 2–0, Västtyskland 2–1 
och Italien 1–2 kvartsfinal. Leif 
deltog inte mot Tunisien 2–2. I sin 
mittfältsroll gjorde han det viktiga 
kvitteringsmålet mot tyskarna i 
den 74:e minuten då han fick en 
bra träff efter en högerhörna. 
Mittbacken Peter Lönn ordnade 
segern 12 minuter , gift på nick.

31 juli: Pelle Petterson i Kullavik 
fyller 90 år. Pelle föddes i 
Stockholm 1932 och seglade för 
Kattegattflottiljen, Särö, 
Göteborg, när han var med i tre 
raka OS 1964–72. 
1964 i Tokyo kom han trea som 
rorsman i starbåtsklassen. Med i 
båten Humbug V fanns gasten 
Holger Sundström och i tävlingar-
na vid Enoshima, söder om 
Tokyo, styrde Bahamas Durward 
Knowles tävlade för Storbritan-
nien 1948 och har varit med i åtta 
OS! sin båt Gem direkt till seger 
premiärdagen, tog två segrar till 
och vann guld. Pelle var 9:a första 
dagen och 10:a andra men 
spurtade bra i sin båt med nr 
4704 på storseglet. Övriga 
placeringar 2–1–2–2–4 gav till slut 
en bronsplats – endast 58 poäng 
efter USA. 

1968 var 
Pelle med i 
två klasser i 
seglingarna i 
Acapulco 
Bay, ca 30 
mil sydväst 
om Mexico 
City. Först 
ersatte han 
magsjuke Peter Kolni i första 
seglingen i klassen Flying 
Dutchman båten Rollo II ihop 
med Jörgen Kolni 12:a i den 
seglingen, 9:a sammanlagt och 
sedan ersatte han Gunnar 
”Dodde” Broberg i andra 
seglingen med drakbåten Galax 
där Pelle seglade med Sven 
Hanson och Bengt Palmqvist 
som ersatte Lennart Eisner i de 
två första seglingarna. Galax blev 
11:a i denna andra segling, 6:a 
sammanlagt.
1972 i OS-seglingarna utanför 
Kiel deltog Pelle i starbåtsklassen 
med båten Humbug VII, nu med 
Stellan Westerdahl som gast. 
Pelle tog sig till OS genom att 
besegra Stig Wennerström i allra 
sista kvalseglingen och som 
nyblivna europamästare gick det 
mycket bra från början och efter 
fem seglingar låg Humbug-båten 
på första plats. I den sjätte 
seglingen var vindförhållandena 
minst sagt omväxlande och Pelle 
och Stellan missade allt och gick 
i mål som 18:e och sista båt 
samtidigt som Australiens David 
Forbes, som legat tvåa, vann 
seglingen och gick upp i täten. I 
sista seglingen gällde det för 
Pelle att försvara silvret, något 
som lyckades i ett ganska 
hyggligt seglingsväder. 
2–7–1–4–5–18–5 var delplace-
ringarna.
Bonusinfo: Stockholmsfödde 
göteborgaren Pelle Petterson är 
en av svensk seglingssports 
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största profiler genom tiderna 
och blev den förste att väljas in i 
svensk seglings Hall of Fame. 
Han blev under , gift delen av sin 
elitkarriär mest känd som en 
drivande kraft bakom två svenska 
utmaningar i America’s Cup 1977 
och 80 med ”Sverige”, men slog 
vid en intervju för några år sedan 
fast att han såg sitt VM-guld i 
starbåt från 1969 som sin största 
framgång. Guldet vunnet 
tillsammans med Ulf Schröder i 
hårdaste konkurrens i amerikan-
ska vatten. Det var också med 
starbåten som Petterson 
skördade sina stora olympiska 
framgångar – ett silver 1972 och 
ett brons 1964. Förutom 
VM-guldet i starbåt 1969 vann 
Pelle P även EM-guld i klassen 
1968 och 72. Därtill VM-guld i 
6-metersklassen 1977, 79 och 
83. Slutligen gjorde Petterson 
1987 en segling för vinnande 
”Spirit” i VM för ”åttor”. Utanför 
tävlingsseglingen har Pelle 
Petterson gjort sig världsrykte 
som industridesigner. Båtar är 
naturligtvis en specialitet, men 
Pelle var också med om att 
designa sportbilen Volvo P1800, 
känd som TV-figuren Helgonets 
bil.  KÄLLA: Olympiaboken 

1 augusti: Göran Arnberg i 
Borlänge fyller 65 år. Född 1957 i 
Borlänge.
OS: 1988 i Seoul. Idrott/
Förening: Fotboll/IK Brage, 
Borlänge. Resultat: 5:a – Göran 
spelade alla fyra matcherna se 
även 30 juli Leif Engkvist.
1 augusti: Christa Bäckman i 
Alnö fyller 60 år. Christa föddes i 
Vänersborg 1962 och tävlade i 
bågskytte för Timrå AIF när hon 
var med i Atlanta 1996. Christa 
kom 35:a individuellt och var med 
i Sveriges lag som kom 7:a. Av 72 
skott fick hon 11 tior och 33 nior 

och sammanlagt 617 poäng i 
ranking-ronden. Janet Dykman, 
USA, blev sedan för svår i första 
utslagsomgången, förlust för 
Christa med 156–154. I 
lagtävlingen, där Christa tävlade 
tillsammans med Kristina 
Persson och Jenny Sjöwall, slog 
Sverige Taiwan med 239–227 
innan slutsegrarna från Sydkorea 
blev för svåra i kvartsfinalen – för-
lust 249–226.

2 augusti: Hjördis Nordin nu 
Hallqvist i 
Häljarp fyller 
90 år. Hjördis 
föddes 1932 i 
Lund och 
tävlade i 
gymnastik för 
GF Idrott i 
Landskrona 
när hon var 
med i 
Helsingfors 1952. Hon ingick i 
gruppen som tog GULD i 
gymnastik med handredskap 
röda bollar och hon var också 
med i laget som kom 4:a i 
gymnastik allround. Individuellt 
kom hon 65:a bland 134 
startande. I guldlaget ingick förut-
om Hjördis även Karin Lindberg 
Lindén, 1929–2020, Gun Röring 
1930–2006, Evy Berggren 
Westerberg, 1934–2018, Göta 
Pettersson 1926–1993, Ann-Sofi 
Pettersson-Colling nu Col-
ling-Saltin, f. 1932, Ingrid Sandahl 
1924–2011 och Vanja Blomberg 
nu Webjörn, f. 1929.

2 augusti: Bo Forssander i 
Surahammar fyller 80 år. Bosse 
föddes 1942 i Hässleholm men 
via Stenstorp i Västergötland gick 
där i samma småskola, Ranstads, 
som artikelförfattaren kom han till 
Karlsborg och tävlade där i 
friidrott för Skackans IF. Åren 

1960–72 vann han 10 SM på 
korta häcken och med smeknam-
net ”Skackan” var han med i tre 
raka OS i 110 m häck, 1964–72. 
1968 representerade han Malmö 
AI F och 1972 Gävle GIK. I Tokyo 
gick han som trea i försöken 14,3 
vidare till semifinal där hans 14,2 
räckte till plats 5 i heatet. Det 
fattades en tiondel och en 
placering för att nå finalen. Hayes 
Jones, USA, var trea på 14,0 och 
vann sedan finalen på 13,6. I 
Mexiko City var Bosse 2:a i 
försöken 13,9 och via en 
3:e-plats i semi 13,7 var han med 
i final på bana 2 där han slutade 
6:a på 13,7 13,73 elektronisk 
tid-SR. Vann gjorde amerikanen 
Willie Davenport på 13,3 13,33. I 
München blev ”Skackan” 
utslagen i försöksheat 14,56 efter 
att på bana åtta ytterbanan strax 
efter starten ha blivit störd 
handkontakt av Miasnikov på 
banan innanför. Rod Milburn, 
USA, vann finalen på VR 13,24. 
Bosse hade det svenska rekordet 
i korta häcken 1964–92.

5 augusti: Marja von Stedingk 
Elfman i Åkersberga fyller 50 är. 
Född 1972 i Hällefors. Idrott/
Förening: Freestyle/Sälens IF. 
Resultat Nagano 1998: 12:a i 
Puckelpist 

7 augusti: Inger Eriksson nu 
Hilding i Varberg fyller 80 år. Inger 
är född i Hofors 1942 och tävlade 
där för Hofors CK i skridsko när 
hon var med i Innsbruck 1964. 
Inger kom 9:a både på 500 m 
47,3 och 1.000 m 1.37,8 samt 
12:a på 1.500 m 2.32,0 och 14:e 
på 3.000 m 5.32,6. Lidia 
Skoblikova, Sovjet, vann guldet 
på alla fyra distanserna. Lidias tid 
på 500 m var 45,0, på 1.000 m 
1.33,2 , på 1.500 m 2.22,6 och på 
3.000 m 5.14,9 – de tre första på 
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nya olympiska rekord. Inger, med 
nr 39 på armbindeln, var bra med 
på 1.500 m med samma tid som 
Skoblikova efter 700 m men 
tappade sedan på de två sista 
varven.

7 augusti: LarsErik ”Zeke” 
Moberg i Katrineholm fyller 65 år. 
Född 1957 i Katrineholm.
OS: 1980 i Moskva, 1984 i Los 
Angeles, 1988 i Seoul. Idrott/
Förening: Kanot/Katrineholms KK
Resultat: 9:a i K-4 1.000 m 1980; 
2:a i K-1 500 m, i K-2 500 m och i 
K-4 1.000 m 1984; 8:a i K-4 1.000 
m 1988. Bonusinfo: Lars-Erik 
skördade fina framgångar vid OS 
1984. I det av de flesta öststater 
bojkottade spelen plockade 
”Zeke” hem tre silver. Hade det 
inte varit för nyzeeländska 
kanotister i allmänhet och Ian 
Ferguson i synnerhet så... Ty 
Ferguson var drivande kraft 
bakom tre vinster framför Moberg 
och svenska kajaker. Scenariot 
var samtliga gånger det samma. 
Den svenska båten kom fint i 
slutskedet, men var aldrig riktigt 
nära att hota den nyzeeländska. I 
VM vann Moberg guld i K-4 1.000 
m 1982 och 85, silver i K-4 500 m 
1981 och i K-4 1.000 m 1987 
samt brons i K-1 500 m 1982 och 
83 och i K-4 500 1982 och 85. 
 KÄLLA: Olympiaboken 

9 augusti: Karin Hvittfeldt Säter-
kvist i Mora fyller 50 år. Född 
1972 i Falun. Idrott/Förening: 
Längdskidor/Falu IK 1992, 
Kvarnsvedens GIF, Borlänge 
1998. Resultat: Albertville 1992 
7:a i Stafett 4x5 km, 30:e i 5 km 
klassisk + 10 km fristil och 
Jaktstart 34:e i 5 km k Nagano 
1998: 45:e i 30 km f, 8:a i Stafett 
4x5 km, 28:e 5km k + 10 km f, 
Jaktstart 36:e 5 km k och 25:e i 
15 km k. 

10 augusti: Ulf Weinstock i Nås 
fyller 70 år. Ulf är född i Strängnäs 
1952 och spelade ishockey för 
Leksands IF när han var med i 
Lake Placid 1980. Tre Kronor tog 
brons och Ulf spelade back i 
matcherna mot USA 2–2, 
Rumänien 8–0, Västtyskland 5–2, 
Norge 7–1, Tjeckoslovakien 4–2 
med Ingemar Stenmark i 
publiken, Finland 3–3 och Sovjet 
2–9. Ett mål mot Finland och tre 
assist bokfördes på Ulf i tröja nr 4 
som spelade i par med nr 2 
Tomas Jonsson i alla matcher 
utom den mot Norge. 

13 augusti: Hans Lundén i 
Sollentuna fyller 65 år. Född 1957 
i Spånga. OS: 1980 i Moskva. 
Idrott/Förening: Vattenpolo/PK 
Hellas–Neptun, Stockholm. 
Resultat: Sverige 11:a.

15 augusti: Bernt Malion, 
Värmdö, fyller 65 år. Född 1957 i 
Stockholm.
OS: 1980 i Moskva. Idrott/
Förening: Basketboll/Alviks BK, 
Stockholm. Resultat:	Sverige 
10:a.

20 augusti: Lennart Andersson i 
Enköping fyller 65 år. Född 1957 i 
Frostviken.
OS: 1996 i Atlanta. Idrott/
Förening:	Skyttesport/A4 SF, 
Östersund. Resultat: 23:a i 
Luftpistol, 42:a i Fripistol.

20 augusti: Kristina Fries i 
Skövde 
fyller 60 år. 
Kristina 
föddes i 
Jönköping 
1962 och 
tävlade i 
sportskytte 
för 
Jönköpings 

PK när hon var med i Los Angeles 
1984 och sedan för P4 IF, 
Skövde, när hon var med i Seoul 
1988. Hon kom 5:a 1984 i 
sportpistol på poängen 581. 
Bland de 30 deltagarna låg 
Kristina trea på 291 poäng efter 
precisionsskjutningen men hon 
blev passerad av två i duellskjut-
ning och fick nöja sig med att bli 
bäste europé och dittills bästa 
svenska i ett internationellt 
mästerskap. Vann gjorde Linda 
Thom, Kanada, på 585 poäng. I 
Seoul 1988, den 19 september, 
satte Kristina nordiskt finalrekord 
i sportpistol 25 meter med 
586+99= 685 poäng när hon kom 
6:a. Kristina var ytterst nära 
silvermedalj men en nia i femte 
finalskottet stjälpte medaljhop-
pet. Nina Salukvadze, Sovjet, 
vann på 690 före Hasegawa, 
Japan, 686, Sekaric, Jugoslavien 
686, Breker, Västtyskland 685 
och Ferenz, Ungern också 685, 
samma som Kristina

22 augusti: Annie Liljeberg nu 
Welander i Nacka fyller 65 år. 
Född 1957 i Johanneshov.
OS: 1980 i Moskva. Idrott/
Förening: Simhopp/SoIK Hellas, 
Stockholm. Resultat: 21:a i 
Svikthopp.

23 augusti: Joachim Willén i 
Motala fyller 50 år. Född 1972 i 
Klockrike, Motala. Idrott/
Förening: Triathlon/Motala TC 
2000, Motala Trithlongymnasium; 
Resultat: Sydney 2000 35:e i 
Triathlon

28 augusti: Diana Olsson nu 
Sundin i Ekerö fyller 65 år. Född 
1957 i Fränsta, Ånge. OS: 1972 i 
München, 1976 i Montreal. 
Idrott/Förening:	Simning/
Stockholmspolisens IF.
Resultat: 1972: 6:a i 4x100 m fritt 
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och 8:a i 4x100 m medley; 1976: 
7:a i 4x100 m fritt, opl. i 100 m 
fritt och 100 m i rygg.

29 augusti: Linda Andersson 
Olofsson i Frövi fyller 50 år. Född 
1972 i Piteå. Idrott/Förening: 
Simidrott/Södertälje SS 1996, 
Sundsvalls SS 1992; Resultat: 
Barcelona 1992 15:e i 50 m 
frisim 26,51; 26,43 7:a i stafett 
4x100 m frisim Endast försök, 
3.48,15 Atlanta 1996 6:a i 50 m 
frisim 25,63 5:a i stafett 4x100 m 
frisim 3.44,91 och 10:a 100 m 
frisim 55,83. 

31 augusti: Usama Aziz i 
Stockholm fyller 50 år. Född 1972 
i Göteborg. Idrott/Förening: 
Brottning/Örgryte IS. Resultat: 
Barcelona 1992 Opl. i Grek-rom. 
-62 kg, Atlanta 1996 14:e i 
Grek-rom. -62 kg.

3 september: Jan Lundin i 
Åkersberga fyller 80 år. ”Ludde” 
är född i Stockholm 1942 och 
tävlade i simning för Stock-
holms-Polisens IF när han var 
med i Tokyo 1964. Han var med i 
de båda lagkapperna på 4 x 100 
m och 4 x 200 m frisim där 
Sverige nådde en fin 5:e-plats i 
båda 3.40,7 resp. 8.08,8. Ingvar 
Eriksson, Bengt Nordvall och 
Per-Ola Lindberg hette de övriga i 
korta stafetten där Sverige var 
näst bäst i Europa även på 
4x200. Guldet gick till USA på 
3.33,2. På den dubbla distansen 
hade Jan sällskap av Lester 
Eriksson, Hans Rosendahl och 
Mats Svensson. Det blev svenska 
rekord i båda finalerna liksom i 
båda försöksheaten och det om 
något bevisar den positiva 
svenska insatsen. Jan hade fina 
1.59,7 när han i finalen simmade 
avslutningssträckan jämfört med 
2.01,9 när han simmade 

startsträckan i försöksheatet. På 
100 m hade han tiden 54,6 i 
finalen mot 55,1 i försök – båda 
gångerna på sträcka två.
3 september: Ingvar Sandström 
i Lycksele fyller 80 år. Han föddes 
där 1942 och tävlade i skidor för 
Lycksele IF och var med i OS 
1968 – skidtävlingarna gick i 
Auxtrans 32 km från Grenoble. 
Ingvar med startnummer 66 
startade på 30 km och kom där 
21:a på tiden 1.39.47,5. Franco 
Nones vann loppet på 1.35.39,2 
och lite guldglans då också över 
Sverige eftersom Bengt-Herman 
Nilsson var italienarnas tränare. 
Gunnar Larsson startnr 25 kom 
8:a på 1.37.48,1, Jan Halvarsson 
41 12:a på 1.38.23,2, Bruno Åvik 
8 20:e på 1.39.38,1. Assar 
Rönnlund stod över 3-milen vars 
bana hade en höjdskillnad på 275 
m med 1.331 m som högsta 
punkt. Snötemperaturen var 
minus 12 grader och i luften var 
det minus 8,5 grader.

5 september: Jill McCabe i 
Lund fyller 60 år. Jill föddes i 
Liverpool 1962 men kom till 
Sverige med sina föräldrar som 
11-åring. Hon var medeldistan-
stalangen i friidrott, som lyckades 

ta steget från lovande ungdom till 
nationell och internationell elit. 
Hon tävlade som senior för MAI 
och under 80-talet gjorde hon 18 
landskamper samt deltog i EM 
-82, VM -83 och OS -84. Jill hade 
då också svenskt och nordiskt 
rekord på specialsträckan 800 m 
och har ett personbästa på 
2.00.71, som står sig väl än idag. 
I Los Angeles 1984 gick hon till 
semifinal på 800 m men där 
räckte inte tiden 2.02,0 till 
finalplats. På 1 500 meter blev Jill 
utslagen i försöksheat på tiden 
4.16,48.

10 september: Håkan Mattsson 
i Sandared fyller 70 år. Håkan 
föddes i Göteborg 1952 och 
tävlade där i kanot för Näsets 
Paddelklubb när han var med 
1976 i OS i Montreal i K-4, 1 000 
m. Med Kjell Hasselqvist, Anders 
Larsson och Sakari Peltonen kom 
Håkan och den svenska kanoten 
4:a i försöksheat på 3.14,24 slog 
Kanada, Storbritannien och 
Italien samt vann uppsamlings-
heat på 3.08,72 före Storbritan-
nien, Tjeckoslovakien, USA, 
Finland och Hongkong. Dock 
kom man sist i semifinalen där 
man hade 12:e tid – nio båtar gick 
till final. Sovjet vann finalen i den 
nya bassängen vid konstgjorda 
ön Ile Notre Dame i St. Lawrence-
floden – en bassäng som var 
2 180 m lång, 110 m bred, 2,3 m 
djup och som kostade 87,5 
miljoner kronor att färdigställa.

12 september: Mats Lindh i 
Göteborg fyller 75 år. Han föddes 
i Orsa 1947 och spelade för 
Västra Frölunda IF när han var 
med i Tre Kronors ishockeylag i 
Sapporo 1972. Mats i tröja nr 17 
spelade center i andrakedjan 
mellan Hans ”Virus” Lindberg och 
Håkan Pettersson och var med 
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mot USA 5–1, Sovjet 3–3, 
Tjeckoslovakien 1–2, Mats gjorde 
målet efter 46 min som innebar 
ledning – en ledning som stod sig 
till dess det återstod cirka 3½ 
minut och i avslutningsmatchen 
mot Finland 3–4. Här var Sverige 
också i ledning långt in i tredje 
perioden och silvret verkade 
klart … men efter finska mål av 
Keinonen och Mononen drogs 
medaljridån definitivt ner – Sveri-
ge blev ”bara 4:a”. I matcherna 
mot Jugoslavien kval 8–1 och 
Polen 5–3 spelade Mats Åhlberg 
center. Sovjet vann guldet, USA 
kom 2:a och Tjeckoslovakien 3:a. 

16 september: Erik Hajas i 
Tumba fyller 60 år. Född 1962 i 
Huddinge Idrott/Förening: 
Handboll/GUIF, Eskilstuna 
Resultat: Seoul 1988 Sverige 
5:a, Barcelona 1992 Sverige 2:a, 
Atlanta 1996 Sverige 2:a. 
Den virvlande snabbe kontrings-
fantomen och vänsterkantsvirtu-
osen Hajas var på sin position en 
av världens bästa spelare. Med 
996 mål på sina 281 landskamper 
är han Sveriges 4:e bäste 
målgörare genom tiderna. Han 
deltog i tre olympiska spel med 
följande goda facit, 1988: 6 
matcher–21 mål, 1992: 6–30 och 
1996: 6–30. Övriga mästerskaps-
medaljer blev 1 VM-guld, 2 
VM-brons samt 1 EM-guld. På 
klubbnivå representerade Hajas i 
tur och ordning SoIK Hellas, 

GUIF, spanska Maritim Puerto 
Cruz, IFK Tumba och GUIF igen. 
Inte mindre än fyra gånger 
toppade den flyfotade yttern 
Elitseriens skytteliga och med 
1.986 gjorda mål ligger han 
fortfarande enorma 400 fullträffar 
före närmaste utmanare på listan 
över vår toppseries främsta 
skyttar. 
 KÄLLA: Olympiaboken

20 september: Jon Olof ”Jonte” 
Karlsson i Trosa fyller 65 år. 
Född 1957 i Nyköping.
OS: Moskva 1980. Idrott/
Förening: Basketboll/Södertälje 
BBK. Resultat:	Sverige 10:a.

21 september: Ulf Ekstrand i 
Västerhaninge fyller 65 år. Född 
1957 i Mölnlycke.
OS: 1980 i Lake Placid. Idrott/
Förening: Skridsko/IK Wega, 
Göteborg.
Resultat: 8:a i 5 000 m, 16:e i 
1.500 m och 21:a i 10 000 m.

22 september: Agneta 
Henriksson nu Lundqvist i 
Varberg 70 år. Hon föddes i 
Göteborg 1952 och tävlade där i 
svikthopp för GKK/Najaden när 
hon var med i spelen 1972 i 
München och 1976 i Montreal. I 
München trodde många på en 
uppgörelse mellan USA och 
Östtyskland i damernas 
svikthopp men redan från början 
hängde Agneta och Ulrika Knape 
inte bara med, de var i toppen. 
Efter obligatoriska fem hoppen 
låg Agneta tvåa och Ulrika trea 
efter ledande amerikanskan Micki 
King. Efter första dagen låg Ulrika 
etta och Agneta tvåa före hela 
kopplet av världsstjärnor. De 
avslutande tre hoppen blev 
nervösa. King gick förbi redan i 
första och i andra missade 
Agneta och föll till sjunde men 

med 52,56 i sista blev placering-
en 6:a på nytt personligt rekord 
417,48. King vann på 450,03 före 
Ulrika på 434,19.
I Montreal lyckades varken 
Agneta 12:a på 404,19, Ulrika 
11:a på 416,94 eller Susanne 
Wetteskog 20:e på 369,15 att ta 
sig till final i svikthopp – det hade 
behövts över 434 poäng. 
Amerikanskan Jennifer Chandler 
vann med 36 poäng före Christa 
Köhler, Östtyskland. I åtta av 
Agnetas hopp låg de sju 
domarnas 56 domarsiffrorna på 
6,5–8,0 men i två av hoppen, det 
sjunde och det sista tionde båda 
med svårighetsgrad 2,4 fick 
Agneta nöja sig med domarsiffror 
på 4,5–6,0.

25 september: Ingamay Bylund 
i Veddige fyller 75 år. Hon föddes 
1947 i Skog Kramfors kommun 
och tävlade i ridsport för Tranås 
RK när hon var med i Los 
Angeles-OS 1984 i dressyrtäv-
lingarna på hästen Aleks. I laget 
som tog brons på 4630 poäng 
ingick också Ulla Håkansson på 
Flamingo och Louise Nathorst på 
Inferno. Segrade gjorde 
Västtyskland på 4 955 poäng före 
Schweiz 4 673. I den individuella 
tävlingen kom Ingamaj 
sensationellt på en 4:e plats med 
1 332 poäng. Vann gjorde 
västtysken Rainer Klinke 1 504 
poäng före danskan Anne Grethe 
Jensen 1 442. Otto Hofer Schweiz 
tog bronset 1 364 och Ulla 
Håkansson kom 12:a 1 197. 
Bonusinfo: SM-1:a i dressyr 
1984 men var redan 1971 SM-5:a 
och deltog samma år, 1971, i EM 
22:a och NM. Var sedan borta 
från de stora sammanhangen till 
1982 då hon kom 30:e i VM. 1983 
tog hon SM-silver, NM-silver i lag 
5:a ind. och deltog i EM 26:a. 
 KÄLLA: Idrottsboken 1985 
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26 september: Jonas Bergqvist 
i Halmstad fyller 60 år. Född 1962 
i Hässleholm. Idrott/Förening: 
Ishockey/Leksands IF Resultat: 
Calgary 1988 Sverige 3:a; 
Lillehammer 1994 Sverige 1:a.
Jonas var hockeyfostrad i Rögle 
och var lagspelaren personifie-
rad, aldrig tvekande att göra 
grovjobbet. Belöningen blev en 
lång karriär i Tre Kronor och 
Leksands IF, spetsad med ett 
antal stora triumfer: VM-guld 
1987 även vinnare av Svenska 
Dagbladets guldmedalj, VM-guld 
1991 Jonas sköt Sveriges första 
mål i den för guldet avgörande 
matchen mot Sovjet, OS-guld 
1994 och VM-guld 1998. I OS 
blev det dessutom brons 1988 i 
Calgary. Där nätade den skånske 
slitvargen mot Frankrike och 
Tjeckoslovakien, men framför allt 
2–2-målet i matchen mot 
Västtyskland, där svenskt 3–2 
säkrade bronset. Totalt 107 
tävlingsmatcher i Tre Kronor 32 
mål; 163 övriga landskamper 37 
och 2 matcher mot klubblag och 
diverse kombinationer 0. Jonas, 
vinnare av Guldpucken 1996, 
hade tre korta utlandssejourer: 
NHL-spel i Calgary Flames, en 
säsong i tyska Mannheimer ERC 
och som avslutning av karriären 
en säsong i österrikiska VEU 
Feldkirch. 
 KÄLLA: Olympiaboken

29 september: Johan Bergdahl i 
Jönköping fyller 60 år. Johan 
föddes i Huskvarna 1962 och 
fäktades för Göteborgs FK när 
han var med i Seoul 1988 i det 
svenska laget i värja som kom 
8:a. Här Sveriges matcher följt av 
Johans individuella matcher: 29 
september på sin födelsedag: 
Bahrain 9–3; Khamis 5–1, Fahran 
3–5, Al-Dosei 5–3, 29 september 

Ungern 3–9; 
Pásztor 5–4, 
Hegedüs 2–5, 
Kolczonay 
3–5, 30 
september 
Ungern 3–8; 
Pásztor 3–5, 
Hegedüs 3–5, Kolczonay 5–3, 30 
september Polen 9–6; Siess 5–2, 
Gadomski 5–4, Chronowski 3–5, 
30 september kvartsfinal: Sovjet 
5–9; Kolobkov 1–5, Tyshko 2–5, 
Shuvalov 5–3, 30 september om 
7:e plats: Sydkorea 8/60–8/64; Jo 
3–5, Lee 0–5. De övriga i laget var 
Jerri Bergström, Otto Draken-
berg, Ulf Sandegren och Péter 
Vánky

29 september: Jörgen Jönsson 
i Karlstad fyller 50 år. Född 1972 i 
Ängelholm. Bror till Kenny 
Jönsson OS 1994,2002 och 
2006. Idrott/Förening: Ishockey: 
Rögle BK 1994, Färjestads BK 
1998, 2002 och 2006; Resultat: 
Lillehammer 1994 Sverige 1:a 
Nagano 1998 Sverige 5:a, Salt 
Lake City 2002 Sverige 5:a, 
Turin 2006 Sverige 1:a. 
Det finns många likheter mellan 
ängelholmaren Jörgen Jönsson 
och hans store föregångare som 
center i Färjestad och Tre Kronor, 
Thomas Rundqvist. Båda var fina 
tvåvägsspelare med stor 
speluppfattning – enormt nyttiga i 
klubblaget och landslaget. De två 
lyckades aldrig i NHL, även om 
det i Jönssons fall kunde blivit fler 
säsonger. Familjen trivdes inte i 
Nordamerika och Jörgen 
lämnade NHL redan efter ett 
spelår. 
Med sin fina blick för spelet och 
arbetskapacitet smälte Jörgen 
Jönsson in i de flesta samman-
hang. I Tre Kronor vann han 
OS-guld 1994 och 2006, VM-titlar 
1998 och 2006. 2006 stod 

Jönsson för den unika bravaden 
att vinna OS-, VM- och SM-guld 
samma säsong. 
Jörgen är förvisso inte känd som 
den store målskytten, men hans 
vitala siffror i Elitserien visar ändå 
på farlighet framför kassen: 711 
matcher – 231 mål och 304 assist 
= 535 poäng. Totalt i Tre Kronor 
285 landskamper rekord och 51 
gjorda mål. Av dem 127 
tävlingsmatcher och 27 mål. 
SM-guld med Färjestads BK 
1997, 1998, 2002, 2006 och 
2009. Som assisterande tränare 
delaktig i Färjestads SM-seger 
2011. Vinnare av Guldpucken 
1997. 
 KÄLLA: Olympiaboken

30 september: Tina Gustafsson 
i Stockholm fyller 60 år. Född 
1962 i Norrköping, Idrott/
Förening: Simning/Norrköpings 
KK. Resultat: Moskva 1980: 2:a i 
stafett 4x100 m frisim 3.48,93, 
15:e i 200 m frisim 2.05,84 och 
4:a i stafett 4x100 m medley 
4.16,91
Med tiden 56,82 sekunder gjorde 
Tina sitt livs lopp på andra sträck-
an i OS-lagkappen 1980, hon 
hade egentligen ryggsim som sin 
specialitet med åtta SM-guld på 
100 m och 200 m rygg 1976–79. 
Deltog i VM 1978, sjua 4x100 m 
medley. Hon spelade basket, 
bordtennis och fotboll, men 
fångades sedan av simningen.
KÄLLA: Olympiaboken

Avlidna olympier 
– noterat av Tommy Wahlsten

George Horvath avled 3 maj 
2022 i Växjö, 62 år fyllda. Han 
föddes 14 mars 1960 i Järfälla 
och tävlade för K1 IF i Stockholm 
när han var med i Modern 
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Femkamp i Moskva 1980. 
Individuellt kom George 9:a men 
han ingick också tillsammans 
med Lennart Pettersson och 
Svante Rasmusson i laget som 
tog brons. Georg sköt maximala 
200 poäng men hade otur i 
simningen då hans simglasögon 
läckte in vatten och han tappade 
helt orienteringen och kom där 
21:a. Delplaceringarna i övrigt, 
ridning 20:e, fäktning 11:e och 
löpning 29:e av 43 startande. 
Samtliga tre svenska moderna 
femkampare gjorde fina stabila 
insatser vid OS i Moskva 1980: 
Svante 4:a, Lennart 7:a och Geor-
ge 9:a. Trions jämnhet ledde till 
ett lagbrons bakom Sovjet och 
Ungern. George, född i Danderyd 
Järfälla av ungerska föräldrar, var 
den yngste i trion, 20 år gammal. 
Men redan året innan hade 
talangen vunnit SM. Civilt 
jobbade Horvath åtta år som 
polis i Stockholms city. Flyttlasset 
gick så småningom till Växjö och 
en tjänst som chefjurist på LRF. 

Lars Skåål avled 4 maj 2022 i 
Örebro, 72 år fyllda. Han föddes 
14 september 1949 i Örebro och 
1980 spelade han med i 
Stockholm KK:s vattenpololag 
och i Moskva var han med i 
svenska laget som kom 11:a. Av 
åtta matcher förlorades sex bland 
annat mot blivande guldmedaljö-
ren Sovjet som vann med 12–1. 
Mot Italien blev det 4–4 i 
gruppspelet och sedan kom 
segern i avslutningsmatchen mot 
Bulgarien, 8–6. Lars gjorde två 
mål står felaktigt ett mål i 
OS-boken 1980 av Sveriges 31.

Bengt Johansson avled 8 maj 
2022 i Halmstad, 79 år fyllda. 
”Bengan” är född 25 juni 1942 i 
Halmstad där han spelade 
handboll för HK Drott när han var 

med i OS i München 1972. Han 
deltog i tre av Sveriges sex 
matcher Sovjet 11–11, Danmark 
16–10 och Tjeckoslovakien 
12–15. Mest känd är han dock för 
sina ledarinsatser i OS. Som 
förbundskapten för handbolls-
landslaget i OS 1992–2000 då 
Sverige tre gånger i rad slutade 
tvåa. I Barcelona blev det förlust 
mot åtta ryssar, två ukrainare och 
två vitryssar som under 
beteckningen EUN vann med 
22–20. I Atlanta vann Kroatien 
finalen med 27–26 och i Sydney 
var Ryssland vinnare med 28–26. 
Sammanlagt coachade 
”Gurkburken” kärt barn har 
många namn i 22 OS-matcher 
varav Sverige endast förlorade tre 
de tre finalerna.

Jonny Nilsson i Hindås avled 
den 22 juni efter en längre tids 
sjukdom. Han blev 79 år.
Jonny föddes i Göteborg men 
tävlade på skridsko för Bofors CK 
när han var med i OS och tog 
guld på milen i Innsbruck 1964. 
Mer om detta kan ni läsa här 
nedan under bonusinfo. När 
Jonny var med i Grenoble 1968 
representerade han IK Wega i 
Göteborg. Där kom en sen 
ändring i startordningen att ställa 
till det för Jonny. Han skulle ha 
kört ensam i tjugonde par men 
fick sent besked om ändringen 
vilket kanske trots allt gynnade 
honom. Höglin-Sandler-Nilsson 
kom 5-6-7:a i loppet och bara två 
tiondelar skiljde dom åt: 7.32,7 
- 7.32,8  - 7.32,9.  Fred Anton 
Maier, Norge,  vann på nytt VR 
7.22,4. På milen - som Johnny 
Höglin vann - gick Jonny i andra 
par mot en svag ungrare som han 
var nära att varva tre gånger och 
fick i mål tiden 15.39,6 vilket 
innebar att han blev 6:a. I tolfte 
par överraskade Örjan Sandler 

med 15.31.8  och han knep 
därmed bronsmedaljen. 
Bonusinfo: Den frispråkige 
Filipstadspojken var rena 
tonårssensationen när han 1962 
vann 10.000 meter vid VM i 
Moskva. Året därpå knockade 
han skridskovärlden i japanska 
Karuizawa med VM-guld 
sammanlagt och tre världsrekord. 
Svenska Dagbladets guldmedalj 
blev Jonnys, som också bland 
annat toppade SKS 10-bästalis-
ta. Så närmade sig OS i 
Innsbruck och Jonny var givetvis 
en av de stora favoriterna. Men 
med infektion i kroppen blev det 
bara en sjätteplats på 5.000 
meter. Jonny hoppade över 1.500 
meter och kom utan förväntning-
ar till start på milen. I första par 
tog han sig i mål på fina 15.50,1, 
Jonnys bästa låglandstid. En 
bragd under omständigheterna, 
men skulle tiden verkligen räcka?
En efter en kom utmanarna. En 
efter en misslyckades de att 
straffa Jonny. Ökande vind 
hjälpte svensken; norrmännen 
förfasade sig dessutom mot den 
ispreparering som (helt enligt 
reglerna) beordrades av 
tävlingsledaren, svenske Sven 
Låftman. Nu vann Jonny med 
över 15 sekunder före tvåan Fred 
Anton Maier, Norge; trea Maiers 
landsman Knut ”Kuppern” 
Johannesen. Jonny kom att slå 
ytterligare världsrekord (totalt fem 
stycken), bli VM-trea sammanlagt 
1966 och vinna distanssegrar på 
mästerskap. Men de stora 
triumfernas tid var över efter 
Innsbruck. Fyra år senare slog 
sjukdom åter till inför OS. Formen 
tappades, medaljerna uteblev. 
Jonny blev fastighetsmäklare och 
var en drivande kraft bakom en 
kortlivad proffscirkus för 
skrinnarna några år in på 70-talet. 
 KÄLLA: Olympiaboken
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Vintern 1964 drog den varma och torra vin-
den föhn ner för berget och in över staden 
Innsbruck i Österrike. Det var ett olycks-
bådande varsel när fhön blåste, den sades 
förvirra tankarna och föra vemod och me-
lankoli med sig. 

MITT I DETTA var staden på väg att arrang-
era en vinterolympiska spel. Men ingen snö 
hade fallit på sju veckor och för att rädda de 
regnblöta skidbackarna hämtades 40 000 
kubikmeter snö och tusentals isblock. Med 
brist på kyla och snö stod olyckorna på kö. 
Bara dagar innan spelen ska invigas om-
kommer en polsk rodel åkare och en austra-
liensisk skidåkare under sina träningsåk 
och fler atleter skadas allvarligt i andra 
olyckor. 

EMBLEMET 1964 var inspirerat av Inns-
brucks vapensköld, föreställande bron 
över floden Inn som flyter genom staden. 
Bron som också gett staden sitt namn 

(brücke är bro på tyska), symboliserar län-
ken mellan deltagare från hela världen och 
de vänskapsband som bildas under spelen. 

Föhn hade inte avskräckt IOK, som lät 
vinterspelen återvända till Tyrolen ännu en 
gång, tolv år senare. Den här gången åter-
använde man det första emblemet, med 
vissa modifieringar. Typsnittet byttes från 
ett serift till sans-serift, ringarna färgades 
svarta och emblemet antog en renare form. 

FÖRUTOM ETT influensautbrott som däcka-
de de tjeckoslovakiska hockeyspelarna 
verkade föhns förbannelse ha släppt sitt 
grepp om Innsbruck. En vecka innan in-
vigning begravde en storm staden i ett 
tjockt snötäcke och olympiaden 1976 flöt 
på i vackert vinterväder, skonad från tra-
gedier.

MY DALENBÄCK
FORMGIVARE OCH GRAFISK DESIGNER MED 

SPECIALINTRESSE FÖR OLYMPISKA EMBLEM.

Återanvändning i renare form
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Mårten Hougström, 50, Solna, valdes till ny 
ordförande vid SOF:s årsmöte den 7 april 
i Stockholm. Han efterträder Håkan Sund-
ström som varit SOF:s ordförande sedan 
2013.

Ny i styrelsen är också Dimitra Polidis, 49, 
Hägersten, Stockholm, efter avgående se-
kreteraren/vice ordföranden Py Börjeson, 
Älvsjö.

Det var de stora nyheterna vid årsmötet, 
men det var skidlegendaren Torgny Mo-
gren som fick den längsta applåden på res-
taurang Gröne Jägaren på Götgatan i 
Stockholm, där årsmötet hölls. 

Torgny Mogren bjöd på glimtar ur karri-

ären, utfrågad av Radiosportens Dag Malm-
qvist. 

Stafettdramat vid OS i Calgary 1988 var 
en av godbitarna. Mogren körde där sista-
sträckan och hade en ledning på 27 sekun-
der när han tog över efter Gunde Svan, 
som kört tredjesträcken.

Jagades av ryssen
– Jag jagades av ryssen Prokorurev och 
kände mig lite osäker på hur jag skulle läg-
ga upp loppet när jag gick in på andra var-
vet i den krävande banan. Jag visste att jag 
skulle ta ryssen alla dar i veckan i en spurt, 
bara jag inte gick på för hårt.

– Då hör jag hur det brakar till snett bak-

Skidnostalgi och skifte 
på ordförandeposten

Håkan Sundström lämnar med varm hand över ordförandeskapet till Mårten Hougström.
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om mig och någon ropar. Ut ur skogen 
kommer Gunde Svan på skidor i en svensk 
träningsoverall och vrålar att ryssen ram-
lat, att jag skulle ge järnet och att jag skulle 
få vila sedan. Det gav nya krafter.

Risk för diskning
Torgny var före Prokorurev med 13 sekun-
der i mål, men risken för diskning av det 
svenska laget efter Gundes tilltag var up-
penbar. Det Gunde gjorde är inte tillåtet 
och det fanns tv-bilder som bevis.

– Gunde gjorde väl egentligen alla fel, 
men ingen protest inkom och det kan vi 
vara tacksamma för, sa Torgny som tycker 
att Gundes handling visar vilken lagkänsla 
Gunde hade, trots att han ofta i media 
framställdes som individualist.

– Han gillade att vinna. Jag slog aldrig 
Gunde som junior. Första gången jag slog 
honom var 1986 på en världscuptävling.

SOF:s Årsmöte, det första fysiska mötet 
efter coronapandemin, samlade 21 röstbe-
rättigade. Med Ingemar Josefsson som 

mötesordförande och Py Börjeson som se-
kreterare flöt ärendena på och styrelsens 
förslag till verksamhetsplan och budget 
för 2022 antogs.

Här är styrelsen
Mårten Hougström valdes till ny ord-
förande för en tid av ett år. Tre övriga leda-
möter valdes för en tid av två år: Anders 
Engström (omval), Sten Feldreich (omval) 
och Dimitra Polidis (nyval).

Övriga styrelseledamöter Birger Fält, 
Göran Löwgren och Mats Taxén har alla 
ett år kvar på sina mandat.

Anders Johrén omvaldes som revisor 
och liksom Jupp Ripfel, revisorssuppleant.

Den enda frågan som bordlades och 
sköts på framtiden var att hitta tre nya 
medlemmar till valberedningen, eftersom 
Örjan Westberg och övriga två i valbered-
ningen, Leif Thunman och Tomas Lars-
son, avböjde omval.

STEN FELDREICH

Lasse Lindblad fångade chansen att ta en autograf av Torgny Mogren.

” Gunde gjorde väl 
egentligen alla 
fel, men ingen 
protest inkom 
och det kan vi 
vara tacksamma 
för
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Mårten Hougström, SOF:s ordförande:

– Jag är utbildad civilekonom och har se-
dan många år arbetat som business control-
ler (alltså inom ekonomi) och är just nu 
business controller för två limdivisioner på 
Henkel Norden. Inom föreningslivet har 
jag sedan 2009 haft ett flertal styrelseupp-
drag, bland annat i två släktforskarfören-
ingar, bland annat i Genealogiska Fören-
ingen som under denna tid hade en kraftig 
medlemstillväxt, Melodifestivalklubben 
och två museivänföreningar.

– Åren 2018–2022 var jag ordförande i 
Livrustkammarens Vänner, en museivän-

förening som under denna tid blev mer än 
fyra gånger så stor som den var tidigare, 
bland annat tack vare satsning på fysiska 
och digitala evenemang och marknadsfö-
ring via sociala medier. Förhoppningsvis 
finns det en del erfarenheter från det arbe-
tet jag kan ta med mig i mitt nya uppdrag i 
SOF. Jag har också tidigare varit ledamot 
av SOF:s styrelse 2015–2017. Då var jag 
medlemsansvarig och andra året också 
vice ordförande. Jag har varit medlem i 
SOF sedan 2012. 

Längdskidor favorit
– Mina egna idrottsmeriter är synnerligen 
begränsade, men sedan många år har jag 
varit idrottsintresserad och följt framför 
allt fotboll. Min olympiska favoritidrott är 
längdskidåkning. Jag vill också nämna att 
jag två gånger kommit på sjätte plats i SM 
i fotbollskunskap, arrangerat av tidningen 
Offside (vid andra tillfället i samarbete 
med TV4) och att jag vid sex tillfällen täv-
lat i SM i bordshockey.

Kunglig historia
– De senaste åren har jag ägnat mig en hel 
del åt kunglig historia och har framfört ett 
drygt 40-tal olika föredrag inom området. 
Inom detta område har jag i privat regi ar-
rangerat ett flertal evenemang, de två se-
naste åren framför allt på grund av pande-
min enbart i digital form.

– Utöver ordförandeskapet i SOF är jag 
för närvarande styrelseledamot i Rojalis-
tiska Föreningen och LSK FANS – sup-
porterklubb till fotbollslaget Ljungskile 
SK. 

De två nya i styrelsen      presenterar sig själva
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De två nya i styrelsen      presenterar sig själva
Dimitra Polidis, styrelseledamot:

– Idrottsintresset har funnits där sedan 
barnsben och jag har fått utlopp för det som 
så många andra inom föreningsidrotten, 
främst inom volleyboll men även simning 
och basket. Det olympiska intresset har 
även det funnits där sedan tidig ålder, och 
den flamman lever vidare än idag.

Museipedagog med historieintresse
– Som museipedagog har jag fram till nyli-
gen haft mitt kall i det antika historie fältet 
på Medelhavsmuseet i Stockholm. Det tog 
sig uttryck i bland annat visningar, föreläs-
ningar, lärarfortbildningar och projekt med 
idrottslig och olympisk koppling som ofta 
delades med Gunilla Stillström på Rik-
sidrottsmuseet.

– Mitt kall har dock numera antagit en 
ny form, då jag förra året sökte mig till 
GIH:s utbildning Idrott och hälsa. Vad 
kunde kännas mer relevant och moti-
verande än att på detta sätt förena teori 
och praktik?

– Mina olympiska minnen är många, 
allt från mitt tidigaste från 
Moskva 1980 till vinter OS 
i Lillehammer 94, OS i 
Aten 2004 med Carolina 
Klüft i täten och många fler 
där emellan och där efter.

Surrealistisk känsla
– Men mitt hittills mest 
storslagna minne är nog, trots allt, när jag 
2019 fick möjlighet att resa till antikens 
Olympia och nagelfara allt det jag läst om 

och undervisat i på riktigt. Det 
var en surrealistisk känsla att 
få uppleva de historiska 
vingslagen på den faktiska 
platsen där det hela startade år 
776 f.Kr. 

Så för att summera upp det 
hela så hoppas jag kunna 

bidra med ett antikhistoriskt och kvinnligt 
perspektiv i SOF:s styrelse.

 Bilder: Håkan Sundström

” … hoppas kunna 
bidra med ett 
antikhistoriskt  
och kvinnligt 
perspektiv
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MEDLEMS-
NYTT  
                                  

Nya medlemmar t.o.m. 20 juni
Per Öberg, Huldas väg 32, 444 61 Stora Höga (olympier i handboll 1984)
Mats Ahlgren, Daltorpsvägen 46, 162 44 Vällingby

Medlemmar som jubilerar tredje kvartalet 2022
2 juli   Ulf Karlsson i Karlstad 75 år
18 juli   Sulo Vaattovaara i Norrköping 70 år
28 juli   Staffan Hedman i Västerhaninge 80 år 
31 juli     Pelle Pettersson i Kullavik 80 år  
4 augusti   Bo Nilsson i Skärholmen 80 år 
13 augusti  Hans Lundén i Sollentuna 65 år 
14 augusti  Bruno Ohlzon i Stockholm 65 år 
15 augusti  Ove Danielsson i Askersund 80 år 
15 augusti  Per-Olof Lund i Sandviken 70 år 
20 augusti  Kristina Fries i Skövde 60 år 
27 augusti  Håkan Sundström i Hägersten 75 år 
6 september  Håkan Lindqvist i Saltsjöbaden 75 år  
19 september  Pär Lodin i Rönninge 65 år 
23 september  Inger Nilsson i Umeå 65 år 
26 september  Bengt Jernhall i Mora 80 år 
26 september  Bo Lundquist i Stockholm 80 år 
26 september   Jonas Bergqvist i Halmstad 60 år

Birger Fält

Posttidning
PORTO
BETALTB

Returadress:
SOF c/o Birger Fält
Vetevägen 2
145 68 Norsborg


