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i träffar folkhjälten 
Tumba i november 
dagen innan den sto-
ra hyllningen för hans 
idrottsliga gärning i 

Tumba ishall och några dagar innan 
hans årliga avfärd till Florida där han 
bor halvårsvis sedan 30 år tillbaka.
Kan du berätta litet om din upp-
växt?

– Vi bodde först på Svarvargatan på 
Kungsholmen och sen på Stora Es-
singen i Stockholm innan vi flyttade 
till Tumba när jag var tio år. Jag hade 
kanonföräldrar och allt var bra för det 
mesta. Var man nån gång deppig, som 
när grabbarna på Essingen var litet 
kymiga, kollade jag alltid i morsans 
klippbok full med minnen. Sen blev 
man på bra humör igen.

 – Mitt stora intresse när jag var 
grabb var fåglar. Jag ringmärkte och 
studerade dem. Jag höll till vid sjön 
Aspen vid Vretarna och trakterna 
däromkring.
Hur blev det hockey?

– Det började en vinter när Aspens 
is låg blank. Jag började joxa litet. Sen 
blev jag såld. Jag började lira hockey 
för Vretarna.

– Några år senare flyttade vi till 
Viggbyholm som också blev min nya 
hockeyklubb.

Sen blev det Djurgården men Tum-
ba platsade inte i Djurgårns B-lag när 
han fick chansen i landslaget berättar 
han litet sarkastiskt.
Du blev bäst av alla. Hur kunde du 
bli så bra? 

– Jag var träningsnarkoman. Träna-
de jämt. Blev taggad av nån på Stock-
holmstidningen som tyckte jag borde 
”kapa älgkliven”. Jag är rätt lång, 187 
cm. Jag tränade hockey i uppförs-
backe. Jag började springa på grillor-
na och låg därmed ca två år före alla i 
utvecklingen. Idag snackar sportjour-
nalister om att ”att nu använder han 
stödjebenet”. Herregud bägge benen 
måste vara likvärdiga framförallt i fot-
boll.

– Jag kunde samma dag delta även 
på AIK:s och Hammarbys träningar 
innan Djurgårns drog igång. Vet inte 
varför de släppte in mig. De ville väl 
spionera.

– Jag blev snabb i fötterna och snart 
jobbade hela kroppen synkront. Blev 
snabb även i händerna. Sen tror jag 
att jag kom in i rätt tid i skarven mel-
lan den gamla och den mer moderna 
ishockeyn.

– En kompis till Tumba berättar hur 
denne kunde planka över muren för 
natträning på Stockholms Stadion.

Du blev aldrig proffs?
– Nej jag provspelade för 

Boston men skrev aldrig på 
för då hade jag inte fått spela 
för Tre Kronor enligt dåtida 
regler. Jag hade inte velat spe-
la i NHL idag heller. Det har 
blivit ett yrke och det hade 
inte passat mig. För mycket 
av det spontana har försvun-
nit och för mycket har blivit 
taktik och uppgjorda möns-
ter. Har man inte leken med 
sig blir det fattigt.
Var du en egotrippad typ på 
plan?

– Ja, jag passade sällan. De 
fick hämta pucken i nätet  
istället (skratt). Men jag var 
bra på att peppa de andra i 
laget.
Har du nån favoritepisod 
från ditt framgångsrika 
hockeyliv?

–  VM guldet 1957 är en. 
Sovjeterna var så säkra på 
guld så arrangörerna hade 
inte övat på vår nationalsång. 
Istället sjöng vi spelare Helan 
går – anförda av Lasse Björn 
inför 55 000 ryssar. Det var 
en rätt skön grej. 
Går du nåt på hockey själv?

– Nej jag hänger redan i ta-
ket på Hovet. Där hänger alla 
de gamla gubbarna. Allvarligt 
talat så följer jag noga Djur-
gårdens framfart och även på 
nätet från Florida. Tycker det 
ser rätt lovande ut även i år. 
Hardy verkar göra jobbet.
Har du nåt budskap till 
dagens unga ?

– Låt barnen leka. Utan 
lek och kärlek blir det knas. 
Idrott är ett perfekt kom-
plement till barnens studier. 
Och ge fan i dataspelen – det måste 
vara det största hotet mot idrott och 
hälsa idag. Det är en sjukdom. Ut och 
lira istället.
Du vek många år ditt liv åt 
golfsporten, både som aktiv och 
arrangör. Låter som en litet märk-
lig övergång för en hockeyspelare?

– Inte alls. Jag ville inte lägga gril-
lorna på hyllan för att sen sitta på läk-
tarn. Golfen bar på inslag från både 
hockey och fotboll. En driver i golf 
blev en hockeyklubba och utgångs-
slaget ett slagskott. Att sänka en putt 
känns lika skönt som när man gör en 
tunnel i fotboll.
På din tid var väl golf något av en 
snobbsport?

– Ja men när folk såg att en hock-
eylirare som jag spelade golf tror jag 
många ville pröva själva.
Du grundade Scandinavian Masters 
en av de största tävlingarna i PGA 
European Tour.

– Ja och jag var dess president i 15 
år. Vi fick dit världsspelare som Bal-
lesteros och de trivdes. Vi knöt fina 
sponsorer som Volvo och SAS till täv-
lingarna. Det var ett jäkla jagande ef-
ter pengar för att få det att gå ihop. 
Företagen sade: - Vad kostar det att 
tala med Tumba idag då? Idag är 
det amatörtävlingen World Golfers 
Championships som engagerar Tum-
ba mest. Den går jättebra. Intäkterna 
från det projektet beskattas i USA.

 foTo björn tilly

sport & affärer

Är det fult att vara 
individ i Sverige?

– Nej det får det inte 
vara. Titta på en entre-
penören. Han kan ju 
hjälpa tusentals männis-
kor att t.ex få ett jobb. 
För att bli entrepenör 
måste du vara harmo-
nisk och kunna resa dig 
upp efter en snyting.

 Av alla matcher och 
alla projekt som vår folk-
käre Sven Tumba delta-
git i är den han går just 
nu den viktigaste. Han 
menar att utbildning för 
alla barn kan lösa många 
av jordens problem, att 
det skulle garantera en 
bättre och säkrare värld 
för alla medan analfabe-
tism är grunden till kri-
minalitet, narkotikamiss-
bruk, våld och onödig 
smittospridning av sjuk-
domar.

– Jag har haft en lång 
karriär inom olika spor-
ter, något som berikat 
mitt liv oerhört myck-
et. Efter allt jag fått 
uppleva vill jag ge nå-
got tillbaka, speciellt 
till de som inget har.  
Tumba har rest mycket 
i Sydafrika och lade då 
märke till att många av 
barnen på gatorna var en-
samma och utlämnade. 
Idén till fonden ”Sport 
for Education” föddes 
efter ett besök på Nom-
fihlela Primary School 
och efter det visste Tum-
ba vad han ville med fon-
den – ge barnen hopp 
genom utbildning och 
sport. Tumba har även 
samlat många av värl-
dens hjälporganisationer 
under konceptet ”Kids 
Umbrella” för att öron-
märka pengar till skol-
byggnader som var och 
en kostar ca 200.000:- att 
uppföra. Du väljer själv i 
vilket land. Han har va-

rit i FN och talat och knutit många av 
världens kändisar och makthavare till 
konceptet.

– Pengarna går direkt, utan mellan-
händer till uppbyggnad och material. 
Lärare och elever får själva vara med 
under bygget för att skapa vikänsla 
och stolthet. Den som skänker peng-
arna får sedan namnge skolan. Det 
kan gälla företag eller privatpersoner. 
Både Lill Babs och Prinsessan Birgit-
ta har sina namn på skolor runtom i 
världen.

– Jag skulle bli väldigt glad om 80 
skolor stod byggda till min 80 årsdag 
den 27 augusti i år, avslutar Tumba 
med visionärens vänliga blick.

 TExT Gustaf berencreutz

Har du tjänat mycket pengar på 
idrotten?

– Nej jag har varit bäst på att dra 
igång projekt. Andra har tjänat peng-
arna. Någon affärsman har jag aldrig 
varit.
Vad tycker du skiljer USA från 
Sverige?

– Jag bor där för värmens skull 
men den svenska sommaren är oslag-
bar. Vad gäller det andliga klimatet  
kanske det är litet rakare i USA. I 
Sverige har man litet svårare att ge 
komplimanger. Jag tycker man ska 
hjälpa och stötta varann och dela 
med oss av varandras kunskaper. Jag 
bjöd t.ex alltid på det jag lärde mig 
inom hockeyn till medspelarna. 

Har man 
inte leken 
med sig 
så blir det 
fattigt.

porträttet: sven tumba

Få om ens någon inom svensk idrott kommer i när-
heten av Sven Tumbas meriter. Han har nått stora 
framgångar både som idrottsman och entreprenör. 
Framgångar han till stor del tillskriver sin lyckliga 
barndom. Nu brinner han för att världens barn ska 
få det bättre, ett arbete han betecknar som sitt livs 
viktigaste match.

fakta sven tumba
Ålder: 79

utbildad: Gymnastikdirektör

uppväxt: Kungsholmen, Stora Essingen, Tumba, 
Viggbyholm.

bor: Åkersberga (midsommar-november), Florida 
(resten av året).

familj: Fru Mona och fyra söner.

smeknamn: Nenne, Johan. Efternamnet  
Johansson blev till Tumba år 1965 till en kostnad 
av 30 kronor.

Dricker gärna: Ett moget Rioja

äter gärna: Monas husmanskost

favoritmusik: Dixieland, ABBA

klubbar: Vretarna, Viggbyholm, Djurgården,  
Boston Bruins, Quebec Aces och Malmö FF.

sportsliga meriter: Ishockey: 3 VM guld (-53,  
-57 och -62), ett VM silver och tre brons , ett OS 
silver och ett brons (vann poäng och skytteligan i 
Innsbruck) och 8 SM-guld mellan 1954-63  
(Djurgården). 245 landskamper och 186 mål –  
klart flest genom tiderna. Invald i Internationella 
Ishockeyförbundets Hall of Fame 1996 samma  
år som det instiftades. Fotboll: Ett SM guld för 
Djurgården. En A-landskamp. Golf: Vann Skandina-
viska internationella matchspelet 1970. Deltog  
som amatör i Eisenhower Trophy 1971 och som 
proffs i World Cup 1973. Vattenskidor: Ett SM guld.

ryggnummer på hockeytröjan: 5 och 17.

sportidol: Nisse Nilsson

tumbas drömkedja: MV: Vladimir Tretjak. Backar: 
Börje Salming och Lill Strimma Svedberg.  
Forwards: Valerij Charlamov , Sven Tumba och  
Sergej Makarov.

största besvikelsen: När vi fråntogs VM-guldet 
1963 i Stockholm pga en felaktig regel som  
ändrades till året efter. Vi slog ryssarna så  
inbördes möten skulle räknats.

projekt: Ishockey: Uppfann 1955 den första  
hockeyhjälmen ”SPAPS-hjälmen”. Grundare av 
TV-Pucken 1957. Golfanläggningar/klubbar: Anlade 
Sveriges första inomhusanläggning 1967, Trosa GK 
1974 , designade Ullnabanan 1978, grundade Tumba 
Golfclub Moscow 1987, Österåkers GK 1988 och 
Tumba Kävlinge Golf för alla 1998.

Golftävlingar: Grundare av ungdomstävlingen 
Colgate Cup 1969, Grundare och President  (15 år) av 
Scandinavian Masters (SEO Golfen) 1970, European 
Open 1977 och World Golfers Championships 1995. 

Övrigt: Grundade Tumbastipendiet för handikap-
pade idrottsmän 1981 och Sport promotes friendship 
1987. Grundade Global Education Fund och Sport for 
education 2006. Grundare av Kids Umbrella 2009.

utmärkelser: 1989 nominerad till Sveriges bäste 
ishockeyspelare genom tiderna. Får samma år den 
kungliga medaljen från Kung Carl Gustaf för ena-
stående sportbedrifter. Utsedd till den person som 
betytt mest vid utvecklingen av svensk golfsport 
av Svenska Golfförbundet 2004. Erhöll hederspri-
set vid Idrottsgalan 2008. Hedrades den 10/11-2010 
i Tumba ishus av bland andra Lennart Johansson, 
idrottsministern och prinsessan Birgitta.  
Tumbas landslagströja hissades i taket till  
Nationalsången med Tumba själv 
sittandes i en vit soffa i mitt cirkeln 
omgiven av Nisse Nilsson, Ulf 
Sterner, Lill-Stöveln Öberg, Lasse 
Björn, Anders Hedberg, Lill-Pröj-
sarn, Peter Forsberg och Mats Sundin.  

tumbas hemsidor:  
www.kidsumbrella.org  
www.sventumba.se 
www.sportforeducation.org  
www.worldgolfers.com
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Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

UPPSALA BOX OPEN 
22–23 JANUARI

HEIDENSTAMSKOLAN

GRAND PRIX 2 – SIMNING 
12–13 FEBRUARI

FYRISHOV

SM I BANDY 
18–20 MARS

NCC STUDENTERNAS

E STENLUND CHAMPIONSHIP
1 APRIL

STUDENTERNAS

TERRÄNG-SM 
16–17 APRIL

UPPSALA SLOTT

103rd SCANDINAVIAN RACE  
14–15 MAJ

UPPSALA SLOTT

RIKSIDROTTSMÖTET 
27–29 MAJ

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

SÖDERBY MASTERS
2–4 JUNI

SÖDERBY GOLF

SWEDISH BEACH TOUR
9–12 JUNI

VAKSALA TORG

SM I VOLTIGE
15–17 JULI

AKADEMISTALLET

SM I SEGLING
29 JUNI – 2 JULI + 11–14 AUGUSTI

SKARHOLMEN

SM I BOULE
24–30 JULI

BOTAN & CAROLINAPARKEN

SM I SPORTSKYTTE PISTOL
18–21 AUGUSTI

FAXAN

FORMULA OFFROAD NEZ CUP
17–18 SEPTEMBER

DALBODA

UPPSALA CUP FÄKTNING
OKTOBER
FYRISHOV

NORD EM I GYMNASTIK
12–13 NOVEMBER

FYRISHOV

SVENSKA CUPFINALEN I VOLLEYBOLL
19–20 NOVEMBER

FYRISHOV

SM I TYNGDLYFTNING
3–4 DECEMBER

FYRISHOV

STORVRETACUPEN
27–29 DECEMBER + 4–8 JANUARI

UPPSALAS IDROTTSHALLAR

PROJEKTÄGARE PROJEKTÄGARE

SM I CURLING MIXED DUBBEL  
10–13 FEBRUARI

RELITA CURLINGHALL

TÄVLINGSSTADEN 2011

Uppsala är Sveriges fjärde bästa idrottskommun. Tillsammans med 
tävlingsarrangörerna vill projektet Tävlingsstaden synliggöra Uppsala 

som den fantastiska idrottsstad vi är och få fl er stora tävlingar. 
Fyrishov AB, Uppsala kommun, Destination Uppsala AB, hotellen, UNT 

och de lokala idrottsföreningarna samverkar i projektet. 

Följ alla tävlingarna i nyhetsrapporteringen på unt.se. 

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 

– Kärlek och utbildning till världens barn

tumbas viktigaste match


