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m Förbundskaptenen Benni Ljungbäck om 
herrarna:
✔ SHARUR VARDANYAN, 66 kilo
”En komplett aktiv brottare som har allt”.
✔ ROBERT ROSENGREN, 74 kilo
”Teknisk som en Maradona i fotboll”.
✔ ARA ABRAHAMIAN, 84 kilo
”Trea på OS, världsmästare – och fortfarande 
en världsbrottare”.

✔ CHRISTOFFER LJUNGBÄCK, 84 kilo
”En fighter som alltid vill vinna”.
✔ JIM PETTERSSON, 84 kilo
”Han är som en tanks och stoppar inte för något”.
✔ JIMMY LIDBERG, 96 kilo
”En världsmästare som har allt för att vinna ett 
OS-guld”.
✔ JOHAN EUREN, 120 kilo
”Kastvillig och brottar som en knattebrottare”.

m Förbundskaptenen Fariborz Beserati 
om damerna:
✔ IDA-THERES NERELL, 55 kilo
”En aggressiv och väldigt fysisk 
brottare”.
✔ SOFIA MATTSSON, 55 kilo
”En teknisk brottare som också är envis”.
✔ HENNA JOHANSSON, 63 kilo
”20 år och ständigt beredd lära nytt”.

✔ JOHANNA MATSSON, 63 kilo
”En träningsvillig och målmedveten tjej”.
✔ JENNY FRANSSON, 72 kilo
”En seriös tjej som också är fysiskt 
stark”.
✔ EMMA WEBERG, 72 kilo
”Hon ger aldrig upp och vet precis vad 
hon vill”.

Sammanställning: MATS BRÅSTEDT

Nu har ännu en tung företrädare fått sparken – och bråket är igång igen
Offentliga gräl. Maktkamp, mutor 
och fylla.

Det är inte utan anledning brott-
ningsförbundet har kallats ”Skan-
dalernas förbund”.

– Många gånger har det varit rik-
tig sandlådenivå, konstaterar förra 
världsmästaren Martin Lidberg.

Nu är det dags igen.
Lasse Malmkvist, ordförande 

i elitkommittén, fick nyligen sparken 
– ett omstritt beslut som på nytt 
delar svensk brottning i två läger.

Mutor, mygel och fylla – anklagel-
sepunkterna är många. När 
Svenska brottningsförbundet 
håller årsmöte tvingas Helge 
Lindgren tacka för sig efter 20 år 
som ordförande.

Svarta tidningsrubriker talar 
om ”Skandalernas förbund”.

Nyvalde ordföranden Åke 
Lindegarth förklarar att det knappast 
ska bli lugnare framöver:

– Brottningsledare är fanatiker, på 
gott och ont. Det kommer ständigt att 
poppa upp nya grejer som man kan 
strida om. Man måste komma ihåg att 
brottningsledare och aktiva är fräsiga 
typer som vill tala ut.

Det här hände 1980, men klimatet 
i svensk brottning är det samma 31 år 
senare. Brottningsledare och aktiva är 
fortfarande fräsiga typer som vill tala 
ut.

Det har handlat om konflikter mellan 
aktiva, mellan aktiva och förbund och 
mellan de som vill bestämma över 
svensk brottning. Ingenstans inom 
svensk idrott har det bråkats lika 

frekvent och intensivt de senaste decen-
nierna som inom brottningen.

Bråket som blossat upp den här 
gången har resulterat i att elitkommit-
téns ordförande Lars Malmkvist fått 
sparken. Ett beslut som togs vid en 
sluten omröstning, där kritiken mot 
Malmkvist först inte redovisades och 
sedan blev kraftigt ifrågasatt av en 
oenig styrelse.

Förre brottarstjärnan  Eddy Bengtsson 
är kritisk till beslutet – och sättet det 
togs:

– Jag tycker det är för jävla 
tråkigt. Som jag känner Lasse så 
är det ju en gubbe som har brun-
nit för brottningen under många, 
många år. Men jag vet ju inte, han 
kan ju ha gjort ett dåligt jobb. 
Men hade jag gjort ett dåligt jobb 
hade jag uppskattat om min chef  
hade sagt det till mig.

– Om nu styrelsen tar ett beslut om 
att Lasse inte ska få vara kvar, varför är 
de inte så rakryggade att de kan stå för 
det? Tycker jag att Lasse Malmkvist ska 
få sparken, så kan jag säga det till 
honom: ”Fan, jag tycker inte att du 
sköter ditt jobb, jag tycker inte att du 
ska vara på den positionen du är”.

Senare framkom att kritiken mot 
Malmkvist handlar om samarbetssvå-
righeter med Sveriges olympiska kom-
mitté (SOK) och en av dess sportchefer, 
Glenn Östh. Något som Östh har 
dementerat.

– Jag har haft ett mycket gott samar-
bete med Malmkvist och det har jag 
berättat för förbundet, har Glenn Östh 
sagt till TT.

Själv säger Malmkvist till SPORT-
Expressen:

– Jag blev utsatt för en kupp av de 
andra i styrelsen. Jag fick bland annat 
veta att det var jättedålig stämning på 
VM när alla som var där sa precis tvärt-
om. Jag har blivit utsatt för rent förtal.

– De ville ha bort mig för att jag är 
den ende i styrelsen som kan brottning 
och har sysslat med 
sporten i över 40 år. 

Eddy Bengtsson, 
som själv upplevt ett 
och annat gräl, tror 
inte att de många 
bråken handlar om att 
brottningsintresserade 
personer är ”fräsi-
gare” eller mer aggres-
siva än andra.

– Nej, det handlar 
om vilka företrädare 
man har. Tyvärr finns 
det inom svensk brott-
ning för många som jobbar för egen sak 
– för att de ska få en bättre position. Det 
finns inga riktiga eldsjälar inom svensk 
brottning längre, brottningen håller på 
att bita sig själv i röven rent ut sagt, 
säger han.

Martin Lidberg,  mångårig landslags-
man, inflikar:

– Det är många starka personligheter 
och karaktärer som drar åt olika håll, 
det är svårt att hitta en gemensam väg 
att gå. Det känns som att det är mycket 
prestige hos folk. Många gånger har det 
varit riktig sandlådenivå.

Pelle Svensson, förbundsordförande 
under 90-talet, var själv huvudperson 

i några av de mest uppmärksammade 
bråken. Han grälade så intensivt med 
dåvarande förbundskaptenen Leo 
Mylläri att Sveriges olympiska kom-
mitté tillslut belade honom med mun-
kavle. Till och med efter att han petats 
från ordförandeposten 1998 fortsatte 
Svensson att bråka. Vid Sweden Cup 
i Malmö sågade han nye ordföranden 

Walter Nilsson med 
orden:

– Skäms på dig, 
Walter. Du har varit 
med om att köra 
svensk brottning 
i botten!

Pelle Svensson har 
funderat mycket över 
varför just Brottnings-
förbundet är så präg-
lat av offentliga gräl 
och personangrepp. 
Och han har sin egen 
teori:

– Jag skulle tro att det är för att det 
fattas pengar, vi får inte tillräckligt med 
sponsorer och det gör att det finns en 
ekonomisk otrygghet – det blir mycket 
ovänskap på grund av det, att det stän-
digt fattas pengar till de satsningar man 
skulle vilja göra. Men det är konstigt att 
det är så mycket bråk. Det har alltid 
varit så.

Är då bråket kring den sparkade 
Lasse Malmkvist det sista? Absolut 
inte, enligt Pelle Svensson. Bara ännu 
ett i brottarsåpan utan slut.

Mats Bråstedt
mats.brastedt@expressen.se

Moa Jörnmark
moa.jornmark@expressen.se
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Jag blev utsatt 
för en kupp. 

De ville ha bort mig 
för att jag är den 
ende i styrelsen som 
kan brottning.
LASSE MALMKVIST, före detta 
ordförande i elitkommittén
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30 år av strider

Malmqvist.

m SVT-krönikören Jonas Karls-
sons hängde 2007 ut Ida-Theres 
Karlsson (nu Nerell) och Helena 
Allandi som mobbare. ”Förbundet 
måste omgående koppla ett 
omvänt livtag på problemmakarna 
och kasta ut Ida-Theres och 
Helena ur landslaget – kanske för 
gott”. 

När SPORT-Expressen tog del 
av skrivelserna Karsson hade läst 
handlade kritiken främst om att de 
påstods försöka dra med sig övriga 
brottare i en maktkamp mot lands-
lagsledningen.

Efter att ha fått stöd av lands-
lagskompisarna krävde Ida-Theres 
och Helena en ursäkt av Karlsson. 

– Det är en självklarhet efter att 
han kränkt oss inför hela Sverige.

m Två dagar före VM i Kiev 1983 
går Frank Andersson och Lennart 
”Prosten” Lundell i spetsen för 
ett uppror. De går till attack mot 
”byråkraterna” i brottningsför-
bundet och anser att kansliet stjäl 
pengar från de aktiva.

Åke Lindegarth hoppar av efter 
tre år som ordförande. Efterträ-
daren Olle Larsson sticker ut 
hakan direkt:

– Svenska brottningsledare 
ägnar sig åt kvalificerat fylle-
snack.

m Under några år i mitten av 90-talet var Pelle 
Svensson och Leo Mylläri ständigt i luven på 
varandra. Sällan har en ordförande och en 
förbundskapten utövat en så aggressiv och 
offentlig pajkastning.

– Leo är en cancersvulst. Nu är han bortope-
rerad, sa Svensson hoppfullt, när han trodde att 
han hade lyckats ge Mylläri sparken.

– Pelle har väl lärt sig av Hans Scheike, 
svarade Mylläri när Svensson krävde ”mer 
piska” i träningen.

Pelle Svensson sammanfattade bråket:
– Leo tar inga order. Han går inte att sam-

arbeta med.

m Stjärnan Mikael Ljung-
berg tävlade i skor från sin 
egen sponsor. Det retade
förbundets sponsor – och 
ordföranden Pelle Svensson.

Bråket rasade i flera år 
och störde guldhoppets upp-
laddning inför OS i Atlanta 
1996.

– Pelle förföljer mig, sa 
Mikael Ljungberg.

– J a g är utsatt för ren 
personförföljelse, replike-
rade Pelle Svensson.

m Efter VM i Gävle 1998 lämnade Pelle 
Svensson in en fet faktura till brottningsför-
bundet. Detta efter att ha smörjt delegater 
från det internationella förbundet med fruar 
på hotell Grand.

– Konjak, champagne och whisky är 
praxis i det internationella umgänget. Vi 
kan inte ge dem knäckebröd och vatten om 
vi vill ha stora mästerskap, försvarade sig 
Pelle Svensson.

Trots det blev VM-fakturan ett dödligt 
vapen i händerna på Svenssons kritiker 
i oktober 1998. Efter fem turbulenta år som 
ordförande tvingades han avgå.

”Han är som en tanks och stoppar inte för något”.

”En världsmästare som har allt för att vinna ett 

m 
om damerna:
✔
”En aggressiv och väldigt fysisk 
brottare”.
✔
”En teknisk brottare som också är envis”.
✔
”20 år och ständigt beredd lära nytt”.
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