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Förord

 Det här är berättelsen om mitt arbete mot dopingen 
 inom världsidrotten. Ett arbete jag vigt mer än halva 

mitt vuxna liv åt. Därför är det också en berättelse om 
detta liv. Men det var inte så det började. Det började som 
ett försök att skriva antidopingarbetets historia, bara den 

– en ännu oskriven historia. Otaliga gånger har svenska 
och utländska idrottsledare uppmanat mig att skriva den. 
Och otaliga gånger har jag skjutit tanken ifrån mig. Men så 
småningom började den mogna. Det fanns en intresserad 
allmänhet som ville att historien berättades. Och mitt per-
spektiv var unikt. Jag hade varit med från början. Och de 
övriga i den lilla grupp som drog igång det internationella 
antidopingarbetet tillsammans med mig för trettio eller 
fyrtio år sedan var borta. 

Det finns en utbredd föreställning att det är den Interna-
tionella olympiska kommittén (IOK) som varit drivande i 
detta arbete. Det är bara delvis sant. Det tyngsta ansvaret 
för den internationella idrotten vilar på de olika special-
förbunden, och det var min plats i styrelsen för det Inter-
nationella friidrottsförbundet (IAAF) som blev min platt-
form. Det var där ett internationellt antidopingarbete värt 
namnet inleddes i början av sjuttiotalet. Till IAAF:s doping-
kommission rekryterade jag båda de tongivande vetenskaps-
männen från IOK:s medicinska kommitté, professorerna 
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Arnold Beckett från London och Manfred Donike från 
Köln. Beckett försvann ur bilden 1992. Donike avled 1995. 
Och den tidigare ordföranden i IOK:s medicinska kommit-
té, prins Alexandre de Mérode från Belgien, avled 2003. 
Kvar stod alltså jag ensam som den som kunde berätta hela 
historien.

Så jag gav mig i kast med uppgiften, assisterad av några 
insatta vänner. Men det gick inte. Det gick inte att berätta 
historien utan att samtidigt berätta om min egen bakgrund, 
om mitt eget liv, inom och utom idrotten. Allt hängde sam-
man. Så jag lade projektet åt sidan. Under alla år har jag 
skilt på min offentliga person och min privatperson. Det 
tänkte jag fortsätta med. 

Men frågorna fortsatte ställas. Om hur det var. Vad som 
skedde. Vem som gjorde vad. Om när boken skulle komma. 
Och under våren och sommaren 2007 återupptog jag, un-
der stor tvekan, arbetet. Visserligen har jag skrivit hundra-
tals vetenskapliga artiklar, lärobokskapitel, debattinlägg och 
annat. Men jag insåg snart att det här var en berättelse jag 
inte kunde skriva ensam. Då skulle det aldrig bli någon bok. 
Det fick göras på något annat sätt. Så idrottsledaren och 
min personlige vän Lars Lundberg gjorde en rad bandade 
intervjuer. Intervjuer som sedan redigerades och sattes in 
i ett berättande sammanhang av författaren Göran Lager. 

Och så har då berättelsen om antidopingarbetets historia 
skrivits. En av dem. Och en memoarbok blev det på kup-
pen. Trots allt.

enebyberg i juni 2008

Arne Ljungqvist

Barndom

 Det är klart att jag kommer ihåg Per Albin Hansson. 
 Han var en känd figur i våra kvarter, jag minns att han 

promenerade i hatt och med käpp där på Ålstensgatan och 
att han åkte spårvagn. Statsministern åkte spårvagn, tolvan. 
Den går där fortfarande. Det var när han gick av tolvan en 
dag som han föll ihop och dog. Det var 1946.«

Ålsten i Bromma, en av de första förorterna till Stock-
holm. Ännu i början av på trettiotalet var den omgiven av 
landsbygd. Det var långt in till stan. 

Hit flyttade Per Albin Hansson 1932, samma år han blev 
statsminister. Till ett av ändhusen på Ålstensgatan. Här låg 
det folkhem han talat om redan i en riksdagsdebatt 1928. 
I dag hör funkishusen på Ålstensgatan till de dyraste i Stock-
holm, eftertraktade för sin arkitektur och historia. Det var 
också här Arne Ljungqvist föddes, året innan Per Albin 
flyttade hit. Föräldrarna bodde på en parallellgata till Ål-
stensgatan, Storskogsvägen, granne med Paul Hedqvists 
berömda funkisradhus, granne med statsministern. 

Längs Storskogsvägen låg det fina villor. Byggmästare 
köpte upp tomtmark i expansiva områden och bebyggde den 
med villor. De villor som inte såldes omgående hyrdes ut 
till välavlönade tjänstemän som ville flytta från stadskärnan, 
ut till en naturnära förort. Arnes föräldrar hyrde sin, och 
var därför rörliga. Men i Ålsten stannade de: 1933 flyttade 

»
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familjen till Åsbacken, tre år senare till en stor villa på Tvär-
handsgränd 5, som de erbjöds att köpa i slutet av trettio-
talet. 

Inte bara Per Albin bodde här. Många socialdemokratis-
ka partitoppar flyttade till Bromma. De hade barn som Arne 
senare kom att gå i skolan med på Bromma Läroverk. Bland 
hans skolkamrater fanns försvars- och senare finansmi-
nistern Per Edvin Skölds barn, som helt enkelt kallades 
»syskonen Sköld«, och så stadsfullmäktigeordförande Karl 
Albert Anderssons två grabbar, Lars och Hans.

Ålsten, Nockeby, Äppelviken och Olovslund var över-
huvudtaget som ett slags barnrika öar i Bromma. Och fram 
till dess att Tranebergsbron invigdes 1934 var Bromma 
självt som ett slags ö. Dessförinnan hade bara en besvärlig 
pontonbro, som i sin tur ersatt en flottbro, förbundit in-
dustrilandskapet på Kungsholmen med Brommas lands-
bygd. Med den 580 meter långa Tranebergsbron blev 
Bromma en del av Stockholm. Också den var ritad av Paul 
Hedqvist, samme arkitekt som ritat Per Albins hus på Ål-
stensgatan.

Arne Ljungqvists föräldrar hade inga självklara band till 
Bromma. Pappa Gunnar kom från Ockelbo, där Arnes far-
far var kontraktsprost. Mamma Solveig var provinsiallä-
kardotter från Söderköping. De hade träffats i Uppsala där 
Gunnar studerat juridik, filosofi och statskunskap. 

»Pappa var född 1898 och avslutade studierna i förtid 
med en fil kand. Han fick jobb som telefonförsäljare av 
försäkringar, det var starten på hans karriär. Den slutade 

Ettårig Arne till höger med mamma Solveig 
och storebror Sten.
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med att han blev verkställande direktör för det som i dag 
är Trygg-Hansa.«

Det är den korta historien om Gunnar Ljungqvists kar-
riär. Den längre historien berättar om en rad företags upp-
gång och fall. Om polisingripanden mot direktörer i försäk-
ringsbranschen. Om fiffel och företagsuppköp och Kreuger 
och konkurser.

Den unge säljaren noterades av en direktör på Skandia, 
som värvade honom till företaget. Det låg på den tiden vid 
Skeppsbron och var landets största försäkringsbolag. Här 
gick det bra för honom, han klättrade på karriärstegen och 
fick bättre och bättre befattningar. Till slut värvades han 
till Städernas försäkringsbolag, som ägdes ömsesidigt av de 
brandstodsbolag som bildats efter storbränderna på 1800- 
och 1900-talen, de som lagt trästäderna Sundsvall, Härnö-
sand och Umeå i aska. Direktören hette Charlie Juhlin-
Dannfelt, ett tag var han finansborgarråd i Stockholm och 
en känd person inom stadens finans- och kulturkretsar. 
Som finansborgarråd blev han inblandad i Kreugerkraschen 
och åtalad och dömd till fängelse.

»Men pappa hade i alla fall uppmärksammats av Char-
lie. Och så småningom blev pappa VD där. Städernas för-
säkringsbolag, det är viktigt att veta, så att historien skrivs 
rätt, var ett mycket framgångsrikt bolag, och när de bred-
dade sitt sortiment gjorde de det genom att först köpa ett 
bolag som var börsnoterat men på deken, ett sjöförsäkrings-
bolag som hette Försäkringsbolaget Hansa. Det handlade 
alltså om att få fler och nya kunder och samtidigt rädda 
Hansa. En dubbelaktion. När bolaget blev uppköpt upphör-

de börsnoteringen. Sedan ville pappa utöka verksamheten 
genom att ta in livförsäkringar. Bolaget hade bara haft 
sakförsäkring i städer först, och sedan sjöförsäkringarna 
genom Hansa, men nu köpte man in ett mindre företag som 
hette Trygg. Företagsnamnet blev då Städernas Trygg-
Hansa, och sedan föll ’Städernas’ bort, det var inte gång-
bart internationellt. Det här ägde rum på femtiotalet. Och 
det sista pappa gjorde var att köpa Aktiebolaget Separators 
tomt på Fleminggatan i Stockholm, där Trygg-Hansa nu 
ligger. ’Nu lämnar jag det här i goda händer’, sa han, ’och 
låter mina efterträdare bebygga tomten.’ Han var mycket 
framsynt.«

Medan Gunnar gjorde karriär gick mamma Solveig hem-
ma med fyra pojkar. Till sin hjälp hade hon ett hembiträde, 
det var vanligt bland den tidens tjänstemän. Hon var fem 
år yngre än Gunnar, född 1903, och begåvad, men fick 
stanna kvar hemma. »Mamma fick aldrig någon nämnvärd 
utbildning efter skolan, till skillnad från sina syskon. Hon 
hade en yngre bror och en ännu yngre syster, och det var 
ju så av tradition, det äldsta barnet skulle bli kvar hemma 
och hjälpa till ’på gården’. Min mormor och morfar hade 
en stor kåk i Söderköping. Det var en familj med stort so-
cialt liv och umgänge, och där var mamma ett slags hem-
biträde när hon var ung.«

Så såg nästan alla familjer i Bromma ut. Man bodde i 
rymliga hus, barnen hade en mamma som alltid var hem-
ma, ofta med ett hembiträde till sin hjälp, som städade, 
lagade mat, tog hand om barnen. »Det var inte förrän 
pappa dog av en hjärtinfarkt 1968, bara sjuttio år gammal, 
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som mamma fick ett oavlönat jobb på SIDA, för att ha nå-
got att göra, för att fördriva tiden.« Det var den generatio-
nens öde att kvinnorna inte fick några som helst pensions-
poäng, och därmed ingen pension, deras livsslut blev ofta 
ganska fattigt. Solveig Ljungqvist dog vid nittiofem års ål-
der. Året var 1998. Arne var i Nagano när dödsbudet kom.

När kriget bröt ut gick Arne i andra klass. Innan det var 
slut skulle han hinna bli en hyllad ung idrottsman, vinna 
tävlingar, bli tonåring. Men dessa viktiga år av hans liv 
präglades av krigshotet och rädslan. »Jag gick i skolan lik-
som i skuggan av kriget. Det är klart att det var mycket mer 
förfärligt för dem som drabbades direkt av kriget, för bar-
nen i våra grannländer, men man har nog underskattat den 
press också vi svenskar levde under. Jag minns hur min 
mamma satt och sydde identifieringslappar i alla våra klä-
der för att ha i beredskap ifall kriget skulle bryta ut. I så 
fall skulle vi evakueras till Munsö i Mälaren. Det är en be-
redskapshistoria som man glömt.«

År 1940 var Arne nio, i folkskoleålder. Han hade många 
jämnåriga kamrater i Bromma. »Vi hade ett jättelikt barn-
umgänge, och trots att det var en allvarlig tid tilläts vi att 
vara barn.« I Ålsten ägnade ungarna sig åt att tävla om vem 
som sprang snabbast runt kvarteret. Vägarna Åsbacken, 
Brötvägen, Örnbogatan och Nyodlingsvägen bildar en fyr-
kant, det är lugna villagator än i dag, och trafiken var 
ännu mindre förr. Tillsammans mätte de en halv kilometer, 
och den lilla Tvärhandsgränd, Arnes gata, blev en sprinter-
sträcka på fyrtio meter.

Det var Arne som sprang fortast. »Inte bara fortare än 
mina jämnåriga kamrater utan också fortare än de som 
var några år äldre. Både på den korta sprintersträckan och 
på den långa runt kvarteret var jag snabbast. Och jag tänk-
te: ’Vad fan är det här?’« Han var bara nio, och hade för-
äldrarnas oro över kriget att bära på – men han sprang, och 
han sprang fort, sporrad av kamraterna.

»Det var inte frågan om Sverige skulle dras in i kriget, 
utan när. Pappa fick en inkallelseorder som förde honom 
till ett beredskapsförband i Närke, och där låg han i flera 
månader och väntade. Som vuxen fick jag klart för mig hur 
kraftigt han reagerat under det förra kriget, som tonåring. 
Särskilt på skyttegravskriget, på västfronten, där tusentals 
unga tonårssoldater sköts till döds för några meter mark, 
som sedan gick tillbaka nästa dag. Och nu fick han uppleva 
samma sak igen, som vuxen, och med ansvar för en familj 
och fyra småungar. Gunnar hade gjort militärtjänsten un-
der det första kriget och nu blev han inkallad igen, nu bra-
kade det lös på nytt. Det var två psykiska helveten som vår 
föräldrageneration fick gå igenom.«

Kriget var det ständiga samtalsämnet, hemma, i skolan, 
på jobbet, överallt. Ingen kunde undgå att se den politiska 
vattendelaren: nazist, inte nazist. Bland lärarna i skolan 
blev de tydliga, nassarna och antinassarna. »Det fanns 
bland oss grabbar, självklart, en negativ inställning till nas-
sarna. Det fanns en känsla av att det var de, tyskarna, som 
startat kriget. De var ju medskyldiga till första världskriget 
också. Jag hörde Hitler tala, genom radion hemma i var-
dagsrummet i Ålsten. Han eldade upp både sig själv och 
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folkmassan. Det var otäckt. Samtidigt fanns det ungdoms-
bataljoner där man lekte krig, medan kriget pågick på rik-
tigt utanför landets gränser. Jag lockades aldrig av det, jag 
var för ung, men min två år äldre bror kom med när han 
var fjorton. Det var inget annat än ett slags Hitlerjugend.« 
Ungsdomslandstormen i Bromma, eller U30, som den ock-
så kallades, ett slags hemvärn för unga pojkar. Det är många 
som kallar den för reaktionär. En som inte gjort det, och som 
sökte och kom in var Jan Myrdal, Brommabo även han.

»Idrott under kriget? Självklart idrottade vi, speciellt 
barnen och ungdomarna idrottade på fritiden. Det var en 
väsentlig avkoppling där fokus förflyttades från fruktan, 
oro och krig till lekar. Vi bildade till och med en liten 
idrottsförening i kvarteret, Ålstens Idrottsförening, ÅIF. 
Det var jag och så var det andra grabbar i kvarteret… Janne 
Bergsten som var fem år äldre, han var äldst, och Bengt 
’Becke’ Ödman som väl var fjorton. Jag själv var hela tiden 
yngst och jag vet nu att det var där i ÅIF som mitt idrotts-
intresse föddes.«

En idrottsförening behöver en idrottsplats. Det fick bli 
grannens tomt. Från närliggande Stora Mossens idrotts-
plats tiggde grabbarna kolstybb, de byggde sarger till löpar-
banor och anlade en längdhoppsbana och en stavhoppsbana. 
Invigningen skedde med pompa och ståt, med föräldrarna 
som publik. »Det var säkert fyrtio åskådare på våra invig-
ningstävlingar. Jag har fortfarande kvar priset jag vann på 
stavhoppet hemma på grannens tomt. Det var en finger-
borgsstor blybuckla som någon hittat i en skräplåda och 
upphöjt till pokal. Någon har ristat in ’ÅIF 1 Pris’ på den, 

så det var seriöst.« Tävlingarna finns till och med dokumen-
terade på film. Det var Solveig som filmade. Kameran hade 
Gunnar köpt i Berlin 1938.

År 1941 började Arne i Bromma Läroverk. Där jobbade 
ett idrottslärarpar vid namn Lindau, som såg Arnes talang-
er. »År 1943 anmälde jag mig till Bromma läroverks skol-
mästerskap och vann alla grenar jag fick tävla i, löpning 
60 meter, längdhopp och kast med liten boll. I och med 
det blev jag uttagen till Stockholmsskolornas distriktsmäs-
terskap, där jag också vann alla tre grenarna och dessutom 
var slutman i vår skolas vinnande stafettlag. Jag kommer 
ihåg mina vinstresultat än i dag: 8,3 på 60 meter, 4,49 i 
längd och 65,5 meter i kast med liten boll. Det blev en stor 
grej, med hela uppslag i Stockholmstidningen. Det kanske 
inte var så bra för en tolvåring att plötsligt bli så omskri-
ven. Rektorn på Bromma Läroverk ringde hem till mina 
föräldrar och berättade om den stora framgången, men sa 
samtidigt att vi kanske skulle ta det lite försiktigt.«

Sverige hade två stora friidrottsprofiler, Gunder Hägg och 
Arne Andersson. För alla de barn och ungdomar som idrot-
tade på fritiden var de två solklara förebilder. Och Arne var 
med på Stockholms Stadion då Gunder Hägg slog igenom.

»Det var 1940 på en gala, och det skulle vara världsre-
kordförsök på 3 000 meter. Det gamla världsrekordet inne-
hades av Gunnar Höckert från Finland. Han hade vunnit 
5 000 meter vid OS i Berlin 1936 med svenske Henry Kä-
larne på bronsplats. Kälarne hette egentligen Jonsson, efter-
namnet hade han tagit efter orten Kälarne i hembygden, 
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och världsrekordet hade han attackerat flera gånger utan 
att lyckas. Nu gjorde han ett nytt försök, efter att Höckert 
dött i vinterkriget, bara tjugofem år gammal. Jag gick upp 
på Sofialäktaren tillsammans med min storebror och pappa 
och jag minns att jag tittade ut över innerplanen och att 
jag sa: ’Herre Gud, tänk att få tävla här!’«

»Det blev ett jättejubel när Henry Kälarne kom i mål på 
8,09 och slog Höckerts världsrekord med över fem sekun-
der. Men det jag minns bäst var tvåan, som sprang i svarta 
byxor och gul tröja med ett stort K på bröstet. Han hette 
Gunder Hägg, och han kom från ingenstans, och han sprang 
också under Höckerts världsrekord. Helt okänd, vilken 
’djäla’ grej! Och jag fick vara med om det!«

Henry Kälarne kom från Kälarne i Bräcke i Jämtland. 
Nästgårds ligger Albacken, därifrån kom Gunder Hägg. 
Han som skulle bli vald till världens främste idrottsman av 
den amerikanska pressen och låta tala om sig som »Gunder 
the Wonder«. Och som 1946 skulle bli diskad på livstid, 
tillsammans med både Henry Kälarne och Arne Andersson, 
för brott mot amatörreglerna. 

Under flera år hade de tagit emot pengar från arrangö-
rerna. Gunder Hägg hade förvarnats med avstängningar 
redan i början av fyrtiotalet, men fortsatt att ta emot peng-
ar. När han diskades innehade han världsrekorden på alla 
sju slätlöpningsdistanserna mellan 1 500 m och 5 000 m.

På fyrtiotalet var det en självklarhet att en amatör skul-
le vara en amatör. »Gunder Hägg hade ju ett yrke bredvid 
löpningen, han var brandman, liksom Henry Kälarne, de 
sökte sig till jobb som gav dem möjlighet att tävla och trä-

na. Det är väldigt viktigt att se den här affären med disk-
ningen i relation till vilka regler som gällde på den tiden. 
Amatörreglerna fanns också kvar så sent som München-
spelen 1972. Det var först sedan Avery Brundage samma 
år lämnat posten som ordförande för Internationella olym-
piska kommittén, och Lord Killanin tagit över, som reg-
lerna började lättas något. Och den verkliga förändringen 
kom först efter det att Juan Antonio Samaranch 1980 i sin 
tur tillträtt som ordförande och 1988 helt enkelt invitera-
de proffsen att delta i OS.«

Vid det här laget hade Arne bestämt sig för att han skulle 
fortsätta med friidrotten, men någon elitambition hade 
han inte – frågan är om han ens visste vad det skulle inne-
bära. Det enda han visste var att han hade talang, och det 
visste han tack vare tävlandet med barnen i kvarteret och 
den närmaste omgivningen. »Jag visste att jag skulle fort-
sätta med idrotten och tyckte det var kul. Samtidigt fanns 
det alternativ till friidrotten, backhoppning till exempel. 
Det fanns en backe vid Stora Mossens idrottsplats, men 
den grenen krävde snörika vintrar. Och så sysslade jag en 
del med skidåkning.« Annars var det handboll som gällde 
om vintern. Andra lagsporter än handboll var aldrig aktu-
ella, fotboll fanns helt enkelt inte i Arnes värld. Ungdomar-
na i Bromma spelade inte fotboll, som arbetarklassens barn. 
Tjänstemännens utövade friidrott.

På somrarna fanns det mycket tid för idrotten. På trettio- 
och fyrtiotalen tillbringade Arne sommarloven tillsammans 
med mamma och syskonen i S:a Anna skärgård, Solveig 
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var ju från Söderköping. Där hyrde de sommarställen och 
hade en segelbåt. Pappa kunde inte vara med så länge, lovet 
var bra mycket längre än den korta semestern. »Våra sista 
somrar tillsammans var i början av femtiotalet. Sedan 
splittrades familjen när vi barn fick egna sommarintressen. 
Mina föräldrar flyttade då sommaraktiviteterna till Stock-
holms skärgård och Blidö, där jag själv har sommarställe i 
dag.« I den övre medelklassen i Bromma var det tradition 
att familjerna flyttade sitt boende till ett sommarhus, alla 
gjorde så.

En av dessa somrar konfirmerades Arne. Det skedde i 
Västerledskyrkan, en funkiskyrka från 1932, ritad av Birger 
Borgström. Delvis hade den finansierats genom en insam-
ling till minne av Äppelviksbon Finn Malmgren, som om-
kommit på polarisen 1928. Det var hans mamma som före-
slagit insamlingen för att hedra sonens minne. »Det spelade 
ingen roll om man var religiös eller ej, konfirmationen var 
ett slags tradition.« Med en farfar som var kontraktsprost 
hörde det också till den naturliga ordningen att man kon-
firmerade sig.

Det fanns också mycket annat som var tradition och 
»naturlig ordning« i hemmet. Dit hörde att sköta skol-
gången. Arne hade börjat folkskolan ett år tidigare än sina 
kamrater och gick sedan fem år för realexamen, därefter 
fyra års gymnasium, och var då i fas med sina studentkam-
rater.

»De allra flesta i min bekantskapskrets gjorde så, gick 
ut med studentexamen. Men det fanns de som satsade på 
en yrkesbana tidigare. En av mina tidigaste kompisar blev 

Arne i Stora Mossens hoppbacke vintern 1942.
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fotograf. Själv var jag ganska lat i plugget, tror jag, och fick 
nog fart på mig först i gymnasiets två sista klasser. Det 
idrottsliga tog mycket tid, men jag kom på att jag ville stu-
dera vidare. Så det blev effektivt och hårt pluggande mot 
slutet, och jag kom ut med bra betyg. Däremot hade jag inte 
tillräckligt många ämnen i studentbetyget för att söka till 
läkarutbildningen, utan fick plugga extra matematik under 
värnplikten. Jag tror skolan spelade en mycket större roll 
just de här åren än den gjorde både förr och senare. Det var 
krigsår, och samhället var slutnare än det är nu. Omvärlden 
var i kaos, så man tydde sig till det som var den närmaste 
miljön, och det var hemmet, grannarna och skolan.«

Höjdhopparen

 Det var på en skoltävling i början av fyrtiotalet som 
 jag såg en kille hoppa höjdhopp. Det var så snyggt. 

Han hette Stig Frendin och kom från Borlänge men tävlade 
för Uppsala Enskilda Gymnasium, jag vet att han blev lands-
lagsman senare, men försvann. När jag kom ut på Stora 
Mossens IP försökte jag kopiera hans saxstil. Först gick det 
inte alls. Någon instruktör fanns inte och hur jag än prö-
vade låg ribban för högt. Och så plötsligt satt rörelsen, jag 
gjorde flera hopp, och det satt perfekt. Jag var tolv och rib-
ban låg på 1,30 och jag hade liksom mejslat fram min egen 
saxstil. ’Fan, det här var kul’, tänkte jag.«

Han hade sett Gunder Hägg skriva idrottshistoria på 
Stockholms stadion, och Arne Andersson var en idol, men 
det var inte hjältar som dessa som väckte Arne Ljungqvists 
eget idrottsintresse. Det vaknade här, i de anspråkslösare 
sammanhangen: på Mossens IP, på skoltävlingarna, i mö-
tet med jämnåriga idrottare. 

När höjdhoppet väl satt blev det ett huvudintresse. Fram-
gångarna lät inte vänta på sig. Som trettonåring vann han 
skolmästerskapen i Bromma på 1,57, och året därpå höjde 
han sitt personliga rekord till 1,63. Redan nästa år skulle han 
själv tävla på Stockholms stadion, som deltagare i Skolung-
domens hösttävlingar, motsvarigheten till dagens Skol-SM. 
Man skrev 1946, det var ett jubileumsår, de främsta talang-

»


