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Tack!

Jag är naturligtvis mycket tacksam över att ha fått vara
med och leda fotbollen in på rätta banor ur såväl sportslig
som ekonomisk synvinkel.
Det har varit inspirerande att få möta och utbyta tankar
med betydande personligheter. Ett privilegium har det varit
att få träffa och lära känna fotbollens största och främsta
ledare och spelare.
Att på plats i många år ha fått uppleva matcher i VM, EM,
Champions League och andra sammanhang är ytterligare
något som inspirerat.
Visst är jag stolt och glad över alla förnämliga ordnar och
utmärkelser jag förärats genom åren men riktigt rörd har
jag blivit när människor på många olika håll spontant
kommit fram och tackat mig för vad jag uträttat för fotbollen.
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Varmt tack till Lola, barn och barnbarn för att ni alltid
supportat mig och stått på min sida. Utan er hade den här
boken aldrig blivit till.
En särskild eloge till min assistent Mija Lindberg som i mer
än 15 års tid stött och hjälpt gubben i alla väder.
Lennart Johansson, maj 2008
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1
En vårdag 2006. Lennart Johansson har anlänt till sitt
tjänsterum, inrymt på nedre botten på ena kortsidan
av Råsunda Fotbollstadion, den som snart ska rivas
för att ge plats för bostäder. En ny nationalarena för
fotboll ska byggas en bit längre bort i Solna stad, för
idrotten en framsynt och generös sådan. När Johansson inte är ute och reser brukar han sitta i detta arbetsrum, dekorerat med diplom, tavlor, pokaler och andra
utmärkelser, alla med anknytning till hans långa tid
som president för den stora och mäktiga europeiska
fotbollsorganisationen UEFA.
Någon dator finns inte i rummet och någon mobiltelefon har han inte heller. Kommunikationerna med
omvärlden sköts av Johanssons nära och förtrogna
medarbetare Mija Lindberg vars man, Matte, fungerar
som hans privatchaufför. Matte var en framstående
ishockeyspelare i Johanssons favoritklubb, AIK, men
tvingades ge upp karriären på grund av en svår nackskada.
7
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Mija serverar nybryggt kaffe i porslinskoppar,
hämtar en bunt papper och sätter sig med chefen för
att gå igenom de kommande veckornas agenda; en
lång lista med resor, möten, sammanträden och uppvaktningar ska fogas samman i ett fungerande pussel.
Lennart Johansson föddes 5 november 1929, på Södra
BB vid Wollmar Yxkullsgatan i Stockholm. Han talar om
åren som rullar och tiden som flyr, hur näset smalnar
och påminner om att tiden inte längre öses med slev
utan med sked …

*
Häromveckan var jag med när min förra hustru, mina två
döttrars mamma, sänktes i jorden. Det har blivit många
farväl nu, av nära och kära, vänner och kompisar. Alla
mina syskon är döda men jag är ju å andra sidan rejält sist
i syskonskaran. Runo var äldst, han föddes 1907, Ernst
1908, Gurli 1917 och Anna 1920.
När jag kom var mamma, som hette Anna-Maria, 44 år,
och pappa, Erik Hilmer, 46 år. Det var ovanligt med så
gamla föräldrar.
För många blev min tillblivelse dessutom en överraskning. Mamma bar den tidens vida kjolar med förkläde och
dolde på så sätt tillståndet in i det längsta.
Jag döptes till Nils Lennart. Mina syskon hade fått namn
efter pappa, mamma, farfar och andra i släkten. Det fanns
knappast några alternativ kvar. Det var en barnmorska
som tyckte att Nils Lennart lät bra, och så fick det bli.
Jag var deras sjätte barn. En pojke dog i barnsäng, det
var under åren när första världskriget ägde rum och span8
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ska sjukan härjade. Det var ju en fruktad influensaepidemi
som svepte över världen och orsakade miljoner människors död. Men om den spelade någon avgörande roll när
mamma födde sitt barn vet jag inte.
Pappa växte upp i Heby i Västmanland. Farfar var delägare
i ett tegelbruk där och det var väl tänkt att Erik Hilmer
skulle ta över.
Men det var depressionstider och det blev ingen fortsättning för tegelbruket. Farfars familj flyttade in till Västerås,
till Haga-området. Pappa var äldst av sex syskon. Flera av
dem fick gå i skolan men för pappa handlade det om att
klara försörjningen.
En tid tjänade han som dräng på gårdarna runt Heby.
Lördagsnöjet, har han berättat, bestod i att springa några
mil till grannbyarna och brottas med grabbarna där.
Vid femtonårsåldern skickades pappa på farfars initiativ till Nordiska Kompaniets möbelsnickeri, där var han
en tid och lärde sig att snickra möbler. Han utbildade
sig till möbelsnickare och försökte starta eget i Hälsingland.
Den största framgången där var att han träffade mamma, han var tjugoett och hon nitton år när de gifte sig.
Deras första hem låg i Arbrå i Hälsingland. Där föddes
Runo och Ernst.
Sedan gick resan vidare beroende på var pappa fick arbete. Gurli föddes i Dalarna och när Anna kom hade de
flyttat till Stockholm, till en nödbostad i ett barnrikehus i
västerförorten Johannelund.
Där bodde familjen, trångt och obekvämt, tills den dag
lyckan kom och öppnade möjligheten till ett annat boende.
Runo lyckades övertala pappa att lämna in en tipsrad.
9
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På den tiden sköttes tipset av privata intressen, det var
först 1934 som Tipstjänst bildades och staten tog över spelkontrollen.
Pappa och Runo prickade in tolv rätt. Vinsten var femtontusen kronor, vilket motsvarar ca 300 000 kronor i
dagens penningvärde. Pappa fick råd att köpa ett eget hus
och han gjorde det kontant …

*
För att klara kommunens expansion utanför stockholmstullarna förvärvades i början av 1900-talet stora
sammanhängande markområden i bland annat Enskede och Bromma. Tanken var att man på dessa områden – i en tid av stor bostadsnöd och svåra sociala förhållanden för en majoritet av invånarna – skulle bygga
hus i trädgårdsstäder med sunda och goda bostäder
som kunde efterfrågas av mindre bemedlade familjer.
Den viljestarke stadsingenjören Herman Dygberg
hade blivit inspirerad av en stor byggnadsutställning
i Dresden och ivrade verksamt för trädgårdsstädernas
tillblivelse, ”Dygberg var jordbruksspekulanternas
skräck och det allmännas bästas oförtrutna tillskyndare”, som det beskrivs i Stockholms stadsarkivs
handlingar.
Många av husen som uppfördes i dessa områden
tillkom på spekulation vilket gjorde att det blev dyrt
att efterfråga dessa bostäder. Så småningom väcktes därför tanken om att uppföra småhus genom
eget arbete och vissa sammanslutningar bildades i
slutet av 20-talet för dessa ändamål. 1927 beslutade
stadsfullmäktige att stadens fastighetskontor skulle
10
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engagera sig vid uppförandet av 200 småstugor i
Olovslund och Skarpnäck. Därefter följde Åkeshov,
där 200 småhus uppfördes 1929. Åkeshov var sedan
1600-talet ett välkänt namn på ett av storgodsen i
stockholmstrakten, Åkeshovs herrgård har sitt namn
efter riksmarskalken Åke Axelsson Natt & Dag och
fungerade under andra världskriget som härbärge för
baltiska flyktingar och hemlösa.
Självbyggaren skulle stå för en arbetsinsats motsvarande en kontantinsats med tio procent av anläggningskostnaden, nittio procent stod staden för
via tomträttskassan. Högerpartiet reserverade sig
vilket betydde större kontantinsats för självbyggaren.
Hushållens årsinkomst skulle uppgå till minst tre
tusen kronor men ej överstiga femtusen. Husen,
med tre och fyra rum i två plan, uppfördes i små
stugebyråns regi.
Fyrahundra familjer flyttade in i sina nya hem i
Åkeshov.
En var Erik Hilmer Johanssons.

*
Det kostade tiotusen kronor att uppföra ett småhus i Åkes
hov. Åttio kvadrat med inredd källare, två våningar och
trädgård. Husen kom färdigfabricerade, sedan hjälpte
grannarna varandra med olika installationer. De flesta
som bodde där var ju hantverkare.
Köparen betalade sedan hyra för tomträtten, tomträttsavgälden var ungefär fyrahundra kronor om året. I källaren hade vi badrum med betonggolv, iskallt. Det som
skulle vara garage använde pappa som verkstad, där hade
11
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han hyvelbänk och verktyg och höll på med limtillverkning.
Jag tyckte om den miljön, dofterna, och tillbringade
mycket tid där.
Det fanns en stark sammanhållning i det lilla småstugesamhället. Männen arbetade och stod för försörjningen,
nästan undantagslöst stod kvinnorna vid spisen, skötte
hemmet och hade huvudansvaret för barnen.
Men det var kärva tider. När det inte blev någon framtid
med farfars tegelbruk sökte sig pappa andra vägar. 1928 for
han till USA, där fanns en dröm han ville förverkliga. Och
hade det blivit så hade nog han emigrerat för gott. Han var
beredd att ta med sig hela familjen och det kunde ju ha blivit
så att jag hade fötts där i stället för i Stockholm.
Det gick dock inte som planerat. Brodern Emil, som
hade en farm i Idaho Falls, ville mest utnyttja honom som
billig arbetskraft. Besviken återvände han efter ett år till

Pappa på prärien.

12
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Stockholm och försörjde sig delvis som båtbyggare men
framförallt som möbelsnickare som sagt med uppdrag för
exempelvis Nordiska Kompaniet.
Så hände det där med tipsvinsten, det blev ju ett avsevärt
lyft för familjens boende. Men pappa fick slita oerhört för
att klara försörjningen, jag minns aldrig att han var ledig.
Efter dagarna som möbelsnickare och uppdrag på olika
byggen arbetade han på kvällarna som dekorationssnickare på olika teatrar, som Dramaten och Odeon.
Jag fick följa med ibland och sitta i kulisserna, på helgerna såg jag ofta matinéerna.
Pappa var stor och grov, över två meter lång. En kraftkarl
med järnfysik. Han slet hårt och var alltid snäll mot oss
barn. Han använde aldrig aga, fick vi en hurring någon enstaka gång så var det mamma som fick stå för den saken.
Men krisade det till sig med något ställde han upp. Han
vågade stå upp mot överheten och dolda intressen.
När jag gick i folkskolan skrev jag en uppsats som handlade om att jag slogs mot en björn med bara en skidstav.
Jag fick underkänt. Läraren anklagade mig för att jag stulit
berättelsen ur en bok.
”Kan väl tänkas”, sa jag, ”men jag har skrivit berättelsen
med egna ord.”
Då tog pappa på sig skjorta och slips, åkte till skolan
och talade med läraren mellan fyra ögon. Uppsatsen blev
godkänd.
En kort tid i ungdomsåren arbetade jag på ett skumraskföretag i Göteborg. De sålde torkad hönsäggula, hönsäggvita, paraffinolja och annat, det var ju kristider i landet.
Det var orena produkter som innehöll bakterier och som
smugglades ut på nätterna.
Pappa frågade hur jag trivdes. Jag berättade att jag ogil13
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lade det jag höll på med, det kändes inte bra. Jag var 18 år
och ville inte bli indragen i något olagligt.
”Vi har inte haft någon kriminalitet i familjen och ska
inte ha det heller”, sa pappa och uppmanade mig att sluta.
Men jag skulle inte få ut mina innestående pengar och
inget intyg att jag arbetat där. Då ringde pappa chefen,
han hette Agerling, och jag stod bredvid och lyssnade. Det
glödde i telefonen.
”Om herr Agerling inte inom en vecka skickar anställningsintyget och den summa pengar min son har rätt till
kommer ni att få besök och det är inget ni kommer att
vara glad över.”
Pappa var snäll men väl inte alltid så psykologisk i sin
uppfostran av oss barn.
Runo var snickare och kunde hjälpa pappa med hårdhänta bitar i hemmet, som när det behövde göras något
med möblerna.
Ernst var den som tyckte om att pyssla i trädgården och
grävde gärna och bra i trädgården.
Så kom jag …
Till en jul gjorde jag ett hammarskaft till pappa, det ska
vara tunt framtill. Jag putsade och filade en hel höst för att
det skulle bli perfekt. När han fick se det sa han:
”Vad fan är det här …?”
”Ett hammarskaft”, sa jag.
Han skrattade så tårarna rann. ”Hade jag fått gissa
hundra gånger hade jag aldrig svarat rätt …”
Jag blev ordentligt tillplattad, jag minns episoden som
om den utspelades i går. Om han i stället uppmuntrat mig
hade jag kanske blivit nyfiken på verktyg och hantverk.
Men det förstod inte pappa.
14
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Pappa var inte bokligt bildad, han var praktiker som tyckte
om att arbeta med sina händer.
Han hade två sätt att koppla av. Han tog sig en fylla då
och då, det var rejäla svängar ibland men jag såg honom
aldrig så berusad att han inte kunde kontrollera sig.
En lördag, när han hade litet extra i plånboken, gick
han till en krog på Kungsholmen, åt slottsstek och drack
några glas. Det blev stök i lokalen och det kom in en polis.
Det var Ernst, min bror. Där såg han pappa sitta och dra
fingerkrok med gubbar som utmanade honom. Han var
stark, drog dem nästan över bordet och vann en pilsner
för varje motståndare han besegrade.
”Pappa, vad är det här … så kan man inte göra på allmän
plats, det är lika bra att du betalar och åker hem nu  …”
Pappa sa ingenting, han betalade och åkte hem.
Pappa tålde mycket sprit. Men han gillade inte att vi söner
smakade starkt, det fick vi aldrig göra i hans åsyn. Inte ens
på julafton. Den firades med lutfisk, julskinka, risgrynsgröt, rostade ärtor och annan traditionell mat. Pappa lade
in sillen.
På bordet fanns ett grishuvud med ett äpple i munnen.
Pappa drack kronbrännvin till maten. Men mamma, som
aldrig smakade en droppe starkt, brukade åka och köpa
en flaska brännvin som hon gömde i skafferiet. Hon bjöd
mina äldre bröder på ett par snapsar. Pappa såg det men
sade ingenting, det var som om han accepterade det, bara
han inte var den som bjöd på spriten. Han menade: en
pappa som bjuder sin son på sprit gör ett misstag. På juldagen kände vi däremot igen repliken:
”Finns det nåt kvar i flaskan  …?”
Min barndoms jular längtar jag ofta tillbaka till. Ny15
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huggen julgran, egentillverkade julgransprydnader, stearinljus i granen  …
Juldagsmorgonen var magisk, jag kan frammana bilderna av hur ljusen tändes i varje fönster längs gatan och
hur de äldre barnen kom vandrande med tända facklor på
väg till julottan i Bromma kyrka – klockan fem på morgonen. Julklapparna var oftast av enkelt slag men vackert
inslagna med lack på paketen och en rimmad vers. En jul
hade pappa tillverkat skidor till Anna och mig, han var ju
en driven snickare. Jag hade ingen aning om denna present
men Anna lockade ner mig i källaren och avslöjade överraskningen. Jag blev väldigt ledsen, det dröjde innan jag
förlät Anna för tilltaget.
På söndagarna gick pappa gärna till sjätte kårens lokaler
på Kungsholmen och lyssnade på Frälsningsarméns musik.
Den gav honom ro i själen.
Mamma Anna-Maria var nog religiös på ett djupare
sätt än pappa. Hon gick nästan aldrig i kyrkan, det fanns
inte tid för det med så stor barnskara. Men hon lyssnade
på religiösa program i radion, hon läste Bibeln. Hon drack
aldrig starkt.
Jag såg henne aldrig vara vad vi kallar ledig, avkopplad.
Hon jobbade alltid. Stoppade strumpor, syltade bär, lagade
långkok, sydde överkast och strumpor med hål i. Hon var
en smula mullig, vacker; blåögd, mörkhårig och med stor
knut i nacken.
Hur hon fick ihop det så kallade livspusslet begriper
jag inte.

*

16
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En som minns Lennart Johanssons föräldrar är barndomsvännen Nic Ljungquist som också hade sitt
föräldrahem i småstugebyn. Han lever i dag ett stilla
pensionärsliv i en vacker bostad på Södermalm i
Stockholm. Nic arbetade i 16 år vid försvarets radioanstalt och resten av sitt yrkesverksamma liv på
Televerket. Han började spela piano i femårsåldern
och extraknäckte i många år som amatörmusiker i
olika orkestrar. Nic berättar:
– Jag var ofta på besök i ”Musses” hem och eftersom jag förlorade min pappa redan vid sju års ålder
kändes Erik Hilmer som en reservpappa. Han var stor
och imposant men varmhjärtad och härligt uppriktig.
Jag hade stor respekt för honom. ”Musses” mamma
var blygsam, med knut i nacken, litet gammaldags.
Jag tyckte så mycket om henne att jag ibland besökte
henne fast jag visste att ”Musse” inte var hemma. Vi
drack kaffe tillsammans och hon berättade ofta fascinerande historier om sin barndom i Hälsingland.

*
Mamma hade ärvt sin religiösa övertygelse av min mormor. Mormor var strängt religiös. När hon blev änka hemma i Hälsingland flyttade hon till Söder i Stockholm. Jag
besökte henne ofta. Jag minns ännu texten på en bonad
på väggen:
Gårdagen är förbi
morgondagen har du inte sett
i dag hjälper Herren

17
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Mormor ligger begravd i Hälsingland, mamma och pappa
på Bromma kyrkogård.
Mina varma känslor för mormor har haft betydelse för
mina sympatier i idrottssammanhang. Jag känner glädje
när det går bra för Hälsinglands bandylag, särskilt Bollnäs. Och på pappas och farfars sida ligger sympatierna hos
lag från Västmanland, i synnerhet Västerås.
Jag fick gå i söndagsskola och jag lärde mig det kyrkliga ce
remonielet, till att börja med i Nockebytvättens lokaler, nära
där vi bodde. I Baptistregi men vad förstod vi av det  …
Vi fick lyssna till många ”Halleluja” men vi som varit
flitiga besökare under vintern belönades med en ångbåtstur varje sommar, en resa på Mälaren med saft, bullar
och musik. Det var en fest särskilt för de barn som levde
under kärva ekonomiska villkor. Jag tillhörde dem, jag
var rik på omsorg och kärlek i hemmet. Men uppfostran
var ju präglad av sin tids värderingar, barnen skulle sitta
tysta vid matbordet och ingen fick lämna bordet förrän
alla ätit färdigt.
Min egen gudstro? Jag är inte gudsförnekande, jag tror
på ett slags högre makt, ett väsen som står för omtanke,
godhet, vishet och rättvisa.
Det är komplicerat, fyllt av känslor men litet av vetande.
Det heter ju ”Herren prövar blott han ej förskjuter” och
visst kan man ibland undra vad som är meningen med vad
som händer. Varför dödas barn och oskyldiga människor i
krig och terrorhandlingar, varför drabbas unga människor
av dödliga sjukdomar?
När jag ibland letar efter citat läser jag Bibeln. Den är
genialisk  … Tänk att den fortfarande kan vara så viktig
i vår tid.
18
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Mitt gäng i Åkeshov. Högtidsklädda!

*
Det var inte lätt för mamma att hålla ihop familjen men
hon gjorde det, vi höll ihop till slutet.
Pappa dog i cancer 21 september 1963.
Jag besökte mamma och pappa i föräldrahemmet en
sommardag det året. Mamma sa:
”Nu måste vi be till Gud att pappa får leva en sommar
till, sitta i trädgården och ha Edvard Persson-hatt på huvudet  …”
19
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Pappa låg en trappa upp och vi hörde en knackning med
käppen i rörledningen:
”Ni ska veta att jag fortfarande hör jävligt bra …”
Pappa dog på sin födelsedag, vi var där allihop. Han
ryckte till och så var det slut.
Mamma tappade i samma ögonblick livsgnistan. Hon
flyttade vid jul till min syster Anna som bodde i Danmark
men hade redan börjat tyna bort. Tre månader senare somnade hon in, tredjedag jul.
Det var tungt och obegripligt, hon hade ju inga sjukdomssymptom. Kistan kom hem dagarna efter jul.
Och jag fick uppdraget att ta hand om bouppteckningen. Jag tog tag i det efter bästa förmåga. Verktygen, och de
var många, skulle mina bröder ha. Systrarna fick smycken,
husgeråd och en del annat.
Vi delade upp allt övrigt på fem lotter och alla var nöjda.
Sedan sålde vi huset, på den efterföljande våren när äppelträden blommade. Vi fick ut knappt tvåhundratusen, i
dag är det ju värt miljonbelopp.
Jag åker dit några gånger om året, det känns i bröstet
och minnen väller över mig. Den förste ägaren lät huset
och tomten förfalla, pieteten fanns inte längre. Men sedan
bytte huset ägare och allt återfick sin forna glans. En dag
gick jag in till familjen och tackade för att de skötte huset
med sådan omsorg.
Under bouppteckningen gjorde jag en märklig upptäckt. I
en låda i matsalsbordet hittade jag flera handskrivna ark
som mamma hade skrivit.
Det var otroliga berättelser med bloddrypande händelser som fångade livet i Delsbo, om avskurna öron, vilda
danser och knivslagsmål.
20
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Klanen Johansson på 50-talet.
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Så gick det tydligen till i hennes hembygd – det var
självupplevda erfarenheter som hon gestaltade i skrift. Så
annorlunda ämnen för den religiösa och känsliga AnnaMaria.
Jag förstår nu att hon skrev detta på nätterna, när vi
andra sov och inte såg på. På dagarna var hon kvinnan
som lagade mat, tog hand om barnen, lagade och sydde
kläder, skötte trädgården. Outtröttligt. På nätterna var
hon författare.
Hur orkade hon? Jag har ibland funderat över vad som
hade hänt om hon fått utveckla sin talang som skribent och
författare – för hon skrev bra och medryckande.
Långt efteråt, när arvet var uppdelat och klart, när jag
trodde att den tunga smärtan gått över i den sorg vi alltid
bär inom oss efter våra kära brast det för mig.
Jag var ute och fiskade en kväll när jag började gråta.
Saknaden efter mina kära föräldrar, som jag varit så fäst
vid, träffade mig som en pisksnärt. Jag grät hejdlöst i min
ensamhet. Smärtan och sorgen avtar med åren – men aldrig saknaden.
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