TILLBAKABLICK ÖVER DE XVII
INTERNATIONALE STOKE MANDEVILLE GAMES
TEL AVIV, ISRAEL DEN 3-11 NOVEMBER 1968.
30.10 1968 en onsdag så vitt jag kommer ihåg
i arla morgonstund – det var svart vart än man såg.
Sveriges landslag nu till Israel skulle åka
laddat och segersuget för att senare slippa att tråkas
Från Torslanda och Malmö samlades deltagare i Köpenhamn
Klockan åtta var vi övriga klara från Arlanda hamn.
Då hade burits och slitits för att få alla ombord
Men glada var skaran som lämnade nord.
Vi for upp uti luften med en super Caravell
och kaptenen på jätten han lova – ingen skräll
För vädret var prima att flyga uti
Och han hade flugit förr – You see!
Landskapet under oss bredde ut sig med åkrar och äng
Tompa gäspade ljudligt – längtade efter säng
Han hade svårt att sova grabben – den sista natten
Skyllde på att jag snarka – jag som slumrar som katten.
Nu satt vi i alla fall här uppe i det blå
Det var lite fantastiskt – det skall ni förstå
Månader av träning – slit – gav nu valuta
Vi hade blivit uttagna – på vår stolthet gick ej att pruta.
Så for vi genom Sveriges land till Kongens By
där övriga steg på och värdinna med snorkig hy
Hon grejade i alla fall mat till en hungrig mage
och då spelar det ingen roll på det hela tage.
Vi for över Ryssland, Rumänien till Turkiet
mellanlandade i Istanbul – där fick vi hålla iét.
För aldrig jag skådat en crossbana som denna
där t.o.m. flygplan gick ned och även kunde vända
Jag kan försäkra Er att inget bälte lossades
förrän planet stilla stod och borstades
För när var och en denna landningsplats fick se
Då höll de bara i sig – och tur var det.
Så Tel Aviv – Nu var vi på ort och ställe
Vi landade mjukt – nu var det inget som skrällde
En väkomstkommitté mötte – vi var de första på plan
En väldrillad pluton kvinnliga soldater – Nu skulle ni sett på fan
För grabbar som tidigare sin rullstol själva kunde draga
de blev helt plötsligt ovanligt svaga
Ty när dessa amazoner i rullstolarna fick fatt
då fick grabbarna banne mej fnatt.
Dessa skönheter som här bevarar freden
hade glittrande ögon som gav försmak om Eden
Deras blick var trolsk, så brun och klar
Här ville varje grabb med ens bli far.
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Skämt åsido så var det i alla fall toppen
och fick även Hasse Wåström att bli klar i knoppen.
Så med bussar bar det iväg till Ramat Aviv
Hotellet där man skulle vilja vara resten av sitt liv
Eric Johansson och Tore Hansson hade packat pil & båge i en låda
och denna hade kommit med i flygplanet – svarades av värdinna på fråga
Men det skulle visa sig bli årets skräll
När ingen låda fanns – när vi nådde Tel Aviv på onsdagskväll.
Telegram på telegram till Kstrup vi sände
Och som tur var – äntligen det hände
På torsdagskvällen kom lådan till Tel Aviv
Eric och Tore såg ut som de fått världens giv.
Deras anleten sken och hela världen var vår
Nu skulle här krigas, aldrig slickas några sår
För när Eric och Tore var på humör då hände saker
då kunde det praktiskt taget på rekord bli masaker.
I grönskande park fanns det stugor åt oss alla
och apelsiner, mandariner var klara att palla
Vi inkvarterades, kom i bås- käkade en fralla
Så fanns inga apelsiner mer – det var tomt faderalla.
Vi sov den natten, hörde gräshopporna sjunga
Steg upp klockan sju vi alla unga
Klockan 8.30 skulle vi få buss och åka och träna
När den kom klockan elva var vi banne mig trötta och sena
En dag i sänder – bara de kommer, sa Krohn
Ni såg där nere vid älva – kanske de lagar bron?
Vi lärde oss snart att här var svårt att hålla tider
Buss var dock beställd och kom när tiden lider
Denna första dag vi stuvade in oss och åkte omkring
för att någonstans hitta en lämplig träningsring
Först vid skolan där basket kunde köra hårt
och sedan till Speevac där vi övriga fick vårt
Speevac, en anläggning med både pompa och ståt
endast för handikappade, något enormt om ni förståt
Med swimmingpool, basketplan och byggnader för annat
Att i Sverige ej kan byggas något liknande- är ju alldeles förbannat
Här satt vi så i bussen och såg hur solen sken
men´s ledare på världens språk försökte ordna var sin gren
Som ni förstår så här fyra dagar innan spelen skulle börja
så hade de här inblandade mycket att göra
Det ordnades tider både för simmare, bågskyttar, lyftare
och för basketboll fanns korg
Bordtennis fick plats i hotellet synagoga- till prästens sorg.
Så när eftermiddagen kom var vi alla i gång
och från synagogan hördes bollens plong
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Det blev nu hårdkörning på alla håll
Skyttarna var samlade på stadions borg
Där ven pilarna mot sin färggranna tavla
de trängdes i pricken, mens skyttarna ärmarna kavla
Ni förstår att i denna stadionborg där solen stekte
var värmen pressande när solstrålar överallt in sig lekte
Armar och hjässor fick snart färg utav rönnen
Pukonen erkände även att han därefter hade svårt med sömnen
Det var ljuvliga tider – härliga tider – innan spelen skulle börja
vi njöt i fulla drag av bad och sol och att slippa sörja
Vi fick ju rapporter under tiden om snökaos i vårt avlånga land
Då var det toppen att om kvällen få vandra hand i hand
Måndagen kom – det var invigningsdags
Till Ramat Aviv hade nu anlänt trupper av alla de slags
Det var Schweitzare, tyskar, fransmän och danskar
australier, finnar och norrmän med handskar
De flesta ställde upp för att till Jerusalem fara
i skinande kostymering och alla var glada
blott Sverige och några därtill
ställde upp i träningställ och hade svårt att göra sig till
Det är lite sorgligt att alltid Sverige skall höra till de fattiga
Varför kan inte gubbarna hemma få upp ögonen och sluta vara hattiga
När t.o.m. så kallade U-länder kommer klädda från topp till tå
Skall svenskarna komma klädda i träningsställ - gula och blå
Vi kom i alla fall iväg på denna sjumilafärd
långt uppe i bergen låg Jerusalems härd
Efter en rundtur vi hamnade på Oljebergets platå
Där nedanför Jerusalem med guldkupol låg
Det var Dome of the rock- denna fantastiska kyrka
som fått miljoner av världens befolkning att dyrka
Den spred ett skimmer, en ljusglans som sällan man skådat
var inte svårt att förstå att många den benådat
Här fick vi även se arab med kamel
och man fick gärna rida – om man ägde en sedel
Var kul att se hur araben sprang när han såg en turist
med ett tigersprång var han i sadeln – var kung helt visst
Han satt där, såg ner på den främmande som plåta
Hans fimp i munnen och förnäma min var dock svår att förlåta
Hans artiga erbjudande att för bara några pund
man skulle få provsitta och få del av hans röda hund
Kamelen var även bärare av små kryp
som om man inte är snäll gärna ger en ett nyp
Detta gjorde att vistelsen på kamelen ej blev lång
Åtminstone inte för dem som sett dem nån gång

Nere vid stadion i detta höglänta land
stanna vi så – fick tår på vår tand
toaletter hade även i all hast byggts upp
för att komma in där man fick använda lupp
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Det var provisorium, provisorium så långt man kan gå
1,20 m högt med säckväv ovanpå
Där fick man krypa in till dem som satt på rad
fick man en plats och kommit in torr kunde man vara glad
En bild av denna fantastiska toalett
gav säkert fotograf det roligaste han sett
Se folket där sitta blyga på en rad
försöka skyla så mycket som möjligt och sedan torka med ett blad
Men läskedryck här vid stadion var det billigaste att smaka
köpte man fem och lämna ett pund fick man nio tillbaka
Carin Beije blev så betagen av denna kommers
att alla hennes inköp ej går att återgälda på vers.
Vi samlades under vår fana beredda att paradera
14.15 skulle det börja- så klockan 14 börja högtalaren orera
Klockan 16.00 satte så äntligen paraden i gång
men då blev det banne mej med puka och sång
Vi tågade in i borgen till sprittande musik
samtliga utom några stronga svenskar åkte rullstol - vi hade bättre fysik
Vi vinkade mot publiken som uppskattade vår skara
Att vi alltid är bäst är ju precis som det skall vara
Läser just ett utdrag ur Jerusalem press
Att svenskarna var färggrannast och aldrig less
The most colorful were from Sweden , who was bright
yellow windbrakers and Lapland hats ready for fight
Sångkörer sjöng och ungdomar dansa
Olympiaeden svors, på hedersläktaren svansa
Så fylldes himlen av tusentals duvor
som mot dalande sol – i klasar som av druvor
Gav spelen en upptakt med olympisk prägel
för dessa arrangemang jag höjer en sejdel
Så med ens var detta fantastiska över
Mörkret hade fallit – börja tävla nu vi behöver
Onsdagen den 6/11 vi fick vår första medalj
det var bågskytte som gav oss en av ädel metall
Anna-Brita Rådsäter från Storsjöns stränder
spände sin båge – bet ihop sina tänder
Som en kvinnlig amazon – som vår tids Vilhelm Tell
hon gjorde var svensk på läktaren säll
För pilarna lämnade bågen både mjukt och skönt
Efter massor av serier var det hela grönt
Hon samlade sina pilar i tavlans prick

efter varje serie satt de där i en klick
Endast sydafrikas ess kunde henne denna dag besegra
släppa någon annan före sig hon vägra
Tänk Er Åreskutan spegla sig i Storsjöns vatten
och månen skiner över ytan om natten
Då har ni Anna-Brita där- vacker, feminin
Med ett leende som gör bättre än vitamin

Sid 5

Allan Nilsson i bordtennis gav oss samma valör
När torsdagen kom vi gjorde honnör
Kul för Allan och ett gott slut på alla bekymmer
Ni vet kanske inte hur många de rymmer
Allan hade tränat för dessa spel i under år
Var helt säker att få följa med i denna vår
Men kontakter med England och Israel gav svar att hans handikapp ej räknades
Han var på väg att stängas från resan – han alltmer bleknades
Hans träningsflit skulle dock belönas – det stod för sakkunniga klart
Hans resa ordnades på privat initiativ- ja allt ordnades med fart
När vi så anlänt till Israel fick Allan glatt besked
Han behövde ej sitta som åskådare – han fick vara med
Jävla anamma- sa Allan – nu jag ordnar medalj
Här skall Ni få se på gnistor och Kajsa Varg
Han sopade sen borden – det var en fröjd att skåda
Du får ett varmt grattis Allan från båd Kålle och Ada
Även simning gick av stapeln denna härliga torsdag
och det skall jag säga –det blev verkligen Mors dag
För våran Maggan hon stångades med sin stelopererade lem
tog både silver och bronsmedalj hem.
Margareta Tuveson, Ulla Lindström – sjöjungfruar båda
slog undan det mesta av motstånd – älskade bli våta
Denna stämning, denna spänning från denna fullsatta gryta
går ej att beskriva utan att ryta.
I bröst, frisim och rygg var de lika
Hela svenskkolonin skrek så de kikna
Ulla Lindström kom 5:a, 6:a och 7:a lilla livet
I svåraste specialklass – en prestation – nu är det skrivet
Men jag måste få förtälja lite dramatik
Hur Hasse Lindstöm på träning plågade Maggan så hon var som ett lik
”Tio längder till och så 14 på rygg”
träning, bara träning – Maggan tyckte Hasse var stygg
Men Maggan är stark och Thomas mamma
så denna dag hon visade farfar anamma
Tog sedan Hasse i famn – gav kyss på kinden
Kunde slappna av – var åter ljuva hinden
Efter denna dag var det glädje i vår trupp
Dagen därpå gol ännu en tupp
Simmarna med Benke , Tommy & Edén Mats
hade lagt sig klockan nio för att verkligen få sats

Tidigt uppe – nummerlappar nålades
Pep-talk och annat vansinne vrålades
Frukosten som intogs redan 06.45
hade ganska svårt att liksom hitta hem
Ingenting ville smaka – det var nerver i spänning
Man reagerade inte ens för en klänning
Med lånad bil gav vi oss så iväg mot poolen
där för hela dagen vi slog läger i solen
Klockan 0830 det hela satte igång
Försök efter försök som refräng i en sång
Fullsatta läktare lät lufta sina strupar
en otrolig stämning – som på Bislet efter supar
7:a kom Mats på 100m bröst
Att moståndet var nästan friska specialare gav ringa tröst
När så Tommy kom nia på 100m fritt – mot samma elit
Då var det nästan så vi blekna och det börja lukta skit
Men så kom 50 m bröst och Tommy i rätta klass
Då blev det annat av – orkestern fick brass
Efter fenomenal simning kom Tommy in som tvåa
nu vi visat att vi kan - så ja.
Det blev flera försök i fritt , bröst och rygg
När Benke kom på rygg , han kände sig trygg
En överraskning han bjöd Hasse och alla som var med
Nytt personligt rekord – inga dåliga grejer det
När finalpasset kom med börja klockan 3
Då var både Bengt, Mats och Tommy med
Nu skulle det gälla – skulle det bli någon mer medalj?
Det var optimistiskt i lägret i alla fall
50 m fritt – Tommy på plats
Han låg där i vattnet klar att ta sats
När skottet gick man såg bara skum
Tommy gick ut löst – var nog lite dum
Vände som trea – framåt sig vräkte
nu tog han i så nästa han kräkte
Närmade, närmade sig de två i täten
men i mål skilde ändå halva metern
Med tiden kunde han ej vara nöjd
normal tid hade gett silver och mera fröjd
Men bronset Tompa snart gjorde glader
han sa:”Nu har jag snart så jag kan dra en spader”.
Så kom Mats på 50 m bröst – en specialare
Väl i mål Ni aldrig sett nån gladare
Det var ett lopp med spänning och färg
där Mats länge legat fyra och det hackat i vår märg
Åtta labbar från fyra starka grabbar
slog samtidigt i kaklet- bara nu inte domarna gjorde tabbar?
Men våran Mats fick bronset och av frugan margot en kyss
Ni skulle varit med där nere i vår kabyss!
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Ryggsim med Benke – vad skulle nu här hända
Skulle han kunna upprepa försökstiden och lyckligt kunna vända
Hasse masserade hans muskulösa skuldror och kropp
Inann han gick i vattnet för sitt olympiska dopp
Pang- där gick skottet – det hela var igång
Benke simmade lugnt som sjöng han en sång
Rytmiskt och taktfast hans armar veva
Han var med uti täten – publiken börja leva

Sid 7

En komisk vändning med lyckligt slut
han kom runt och satte åter igång helt utan prut
Ett fantastiskt lopp för publiken på läktarna
och svensklägret skrek – man behövde inte fläktarna
En ursinnig spurt så var Benke i mål
Bronset var hans – vi höjer en skål
Lill-Babs var som tokig - gav kyssar till tusen
och det gjorde gott för den som var dyblöt och frusen
Ulla Chöler, vår doktor och alla de andra
dansade krigsdans och alla kramade om varandra
”Detta var toppen” – sa Hasse och log
”Vilken lön för all möda och knog”
En lycklig kille de sen på prispallen fick skåda
som vinkade glatt och ej hörde till de bråda
Fotografer fick plåta så det nästan fick dille
Han trivdes däruppe – gå därifrån sen ej han ville
När så Ulla Lindström tog guld på gröna borden
Då fanns ej lyckligare än simkollonin på denna jorden
Det blev fest på kvällen med brusande champagne
Krohn och Affe Nygren var överlyckliga och fyllde på så fort de hann
Benke höll ett tal denna kväll till Norge – och vann
allas beundran för de ord han fann
Lill-Babs rördes till tårar
men jag lova henne – ” Det kommer flera vårar”
En gemytlig afton med Norge vi hade
Med sång av Lill-Babs och andra som gladde
Kjell Kaspersen berättade vad som hänt under året
och förklarade varför han inte längre får vakta målet
Sverige har alltid ägd mandom och styrka
på detta epitet även Benny Nilsson kan yrka
För i flugvikt och bänkpress han började kallt
120 kg på stången – han satsade allt
En fransman på 125 var ännu tävlingens herre
Nu gällde det för Benny att vara ännu värre
Begynnelsevikten åkte i luften- vita lampor lyste
kvällsbrisen drog genom lokalen – av spänning alla vi ryste
127.5 på stången Benny la sig tillrätta
nu skulle det gälla om nytt olympiarekord han skulle sätta
2 gånger vrål – jubel - upp kom stången –inget snack om saken

men domarna underkände – Benny hade rört på staken
Att Benny inte var nöjd och inte heller säll
det märktes på kvällen när han ragla i säng
T.o.m. 130 kg kan han ju klara när han tar i
För att klara denna missen- så mycket finns ej i Tel Aviv
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Basketlaget hade motstånd av världens stora
det finns därför för dem ingen gloria
Men det fanns stunder när även dessa grabbar log
t.ex. när de helt överraskande Holland slog
Gösen och Kurre Johansson fick tyvärr inte vara med
Resten fick ensamma vara lyckans smed
När sen ej heller reservhjul från Sverige gick att ordna
hjälpte det ej att de kämpa så de rodna
Israel och USA mötte i spelens final
Jag aldrig sett maken till kanonad
Frispelningar – finter, kast uti korgen
Otrolig stämning var det kring borgen
Dayan – Israels hjälte under detta år
möts av bifall vart han går
Ni skulle sett folks blickar när Enögat hälsa
det var värre än när Tumba oss på Isstadion frälsa
Han såg denna matchen brunbränd och nöjd
När Israel segrat han simma av fröjd
Skrattade förnöjt åt detta folkets hav
när han senare belöningarna åt segrarna gav
Det redan blivit söndag i denna fantastiska vecka
tänk om den i evighet hade kunnat räcka
Denna dag skulle vi i alla fall på seightseeing få fara
och då fick både tävling och solbad vackert vara
till Nazareth vi for – denna gåtfulla kulle
Där Jesus växte upp och sa att han skulle
Vi stanna i dalen nedanför staden
njöt av landskapet medan vi invänta bussparaden
Så började bestigningen av detta berg
alpina vägar och utsikt med färg
Samlades så vid Josefs kyrka
varifrån man hela trakten kunde dyrka
Här bjöd Rabbinen i Nazareth på välkomstord
talade till oss alla som sin stora hjord
Tackade för fina prestationer som hans folk hade fått sett
och att Stoke Mandeville Handikappolympiaden till Israel hade gett
Vi for sedan vidare till Galileiska sjön
där bergen i bakgrunden lyste som höstens lönn
I dalen där Jordan flyter fram
och bergskedjor på ömse sidor sluter kibutzer i famn
Kanoner har här mullrat i tjugo års tid

nu äntligen har det i dalen blivit frid
För i sexdagarskriget gjorde Israel slag i saken
rensade rent i bergen – nu slipper folket ligga vaken
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Denna sötvattensjö som upplevt bataljer hårda
kan nu få bli livets upphov om blott Israel får råda
Härifrån tar de nämligen vatten –
från sjö som ligger 100 m under havets yta
700 m pumpas det upp över bergskammen
för att sedan ut över öknarna flyta
Israel har visat tidigare att de konstbevattning av öknar kan
till våren kanske den första tussilagon tittar fram
Här vid stranden fanns även dammar med fisk
som odlades här och sedan såldes utan kvicksilverrisk
Vi fick just smaka sådan fisk när vi till Kibutzen kom
den var inkokt – hade huvud och ben men ingen rom
Nog gick den ner – även om den inte smaka direkt så mycket mera
Kanske detta är en av lösningarna till att Han fick fem att räcka till flera?
Den efterföljande oxsteken smakade däremot delikat
och den härliga frukten som serverades på fat
Kibutzerna som nu var tämligen rika
bestod av en församling där alla hade det lika
Ingen lön i kuvertet när månaden var över
bara jobba för att Kibutzen skulle göra klöver
Barna fostrades gemensamt i barnhem och skola
var därför inget bekymmer för alla de stora
När barnen fått sin highscool och slutat med saft
samt visat att under tiden de huvud haft på skasft
Då fick de som de ville – studera i främmande land
eller gifta sig och vandra vidare hand i hand
Familjevåning ställdes till förfogande för de som ville leka
och ville leva tillsammans och därtill få smekas
Två gånger om året kom så Rabbien till Kibutzen
vigde de tu och visa vägen till lotsen
Vi åkte vidare från detta- för vissa förlovade land
och hamnade så småningom vid Jordanflodens strand
Där fick vi som gåva en flaska med detta helgade vatten
som drar oss till minnes detaljer från den Heliga Natten
På hemresan fick vi njuta av nya motiv
när solen brandgul gick ner över öknar utan liv
Såg eucalyptusträd stå i dungar och lysa grönt
apelsinodlingar och oliver gjorde landskapet så skönt
Måndagskvällen bjöd på svenskafton och sång
det var då Krohn tala om att det hände en gång
Tackade alla som hitintills tagit medaljer

och Loffe - hotellmannen – som fixat alla detaljer.
Kaffe – vin – svenskt humör
det är det som susen gör
När så Benke läst vers och ordnade sången
blev det fullträff även denna gången
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Bordtennisborden plockades åter på måndagen fram
dubbelmatcher gick nu så fort de hann
Efter att i singeln ha visats styrka på flera händer
besannades nu att lyckan ibland sig vänder
Olle Johansson & Bengt Christoffersson hade i singeln gått till kvarten
för deras prestationer måste vi nu lyfta på hatten
För nu i dubbeln gavs ingen pardon
svenskarna var borta - innan de hunnit ladda kanon
Vår svenska Olga visade däremot bättre takt
när hon pilarna i inre ringen tillrätta hade satt
En jätteprestation – silvret om halsen hennes hängdes
därefter alla hämningar i svensklägret slängdes
Segern var vår och vi hade visat dem där hemma
Handikappidrott skall ni satsa på – ni som får bestämma
Ett Guld, sex Silver, fyra Brons blev vår skörd
Sverige hade hedrats – den historien blev hörd
Den bästa av trupper – var hotellvärdens ord
trevligare människor jag aldrig haft vid mitt bord
Kvinnliga soldaterna hade även tårar på sina kinder
hjärtan log och det finns mycket som de förbinder
”Stisse” Persson , som flera dagar hade drabbats av kolik
var, när vi skulle resa hem, åter sig lik
Efter att ha bott på muggen i hus 191
var han nu en av de gladaste vi sett
De 14 dagar som nu förflutit givit oss minnen
fantastiska vyer och tävlingar som fylla våra sinnen
Till detta land vill vi gärna åter
och återuppliva allt – om Gud förlåter
Så startade bussen från Ramat Aviv
Slut var sagan och detta liv
När vi åter nådde Arlanda på torsdagsnatten
var det is och snö på mindre vatten
Hej! Puss och kram och yra
Så skildes vi alla innan klockan slagit fyra
Tackar för allt och för att jag fått skriva dessa rader
och berätta lite om våra bravader.
Bengt Olofsson

