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Visst lyckades de i sin föresats att
ta medalj i OS, kirurgen Elisabet
Gustafson och hennes kamrater

i det svenska curlinglaget (som vi berät-
tade om i Läkartidningen nr 7). Det blev
brons.

De radade upp segrar i början av tur-
neringen och gick till slutspel. I semifi-
nalen blev danskorna för svåra, men i
matchen om bronset var svenskorna
klart bättre än sina motståndare från
Storbritannien.

Det var Sveriges första medalj i
Nagano-OS och laget väckte ett väldigt
stort intresse – inte minst var bevak-
ningen i TV, radio och tidningar mycket
omfattande.

En curlande läkare är långt ifrån nå-
got nytt, även om ingen kan mäta

sig med Elisabet Gustafson, som ju haft
enorma framgångar.

Bland annat fanns i Örebro ett cur-
linglag som bestod av fyra läkare, Sigge
Rydén, Tore Rydman, Börje Holmgren
och Gunnar Kullendorff. Bland
deras framgångar under 1950- och 1960-
talet kan nämnas att de ett år blev sven-
ska mästare och att de kom trea i världs-
mästerskapet efter USA och Kanada. Ett
mästerskap som spelades i Skottland.

Bara de två förstnämnda finns idag i
livet. Läkartidningen träffade dem över
en samling tidningsklipp – en samling
som berättar inte bara om curlingen
utan även om deras roller som läkare,
t ex om när Tore Rydman slog larm om
radonfaran i en zinkgruva.

Största munterheten när de bläddrar
i klippen och minns tillbaka väcker en
förlust (!) – det är rubriken »Örebros lä-
karlag bortsopat» som får dem att  skrat-
ta riktigt gott.

Deras glädje, och stolthet, över fram-
gångarna är påtaglig. De berättar att de
spelade ute – hallar fanns inte – ofta i
sträng kyla, vilket gjorde spelet svårare
eftersom isen blev sträv.

De berättar om träningen – minst
fyra gånger i veckan. Tore Rydman trä-
nade långa perioder en timme varje
morgon före jobbet – det vill säga mel-
lan klockan 6 och 7!

Båda är sedan länge pensionerade,
men sina intressen släpper de inte.

De följer med vad som händer inom me-
dicinen. De följer också vad som händer
inom curlingen och är djupt imponerade
av Elisabet Gustafsons många fram-
gångar och gläds över hennes OS-me-
dalj.

– Det är kul att curlingen blivit OS-
gren och att den fått en sådan uppmärk-
samhet. Det borde resultera i att fler vill
börja spela curling nu, hoppas de båda.

Men idrottsintresset sträcker sig
också långt utanför curlingisen, vilket
tagit sig uttryck i att Tore Rydman haft
ett par »vaknätter» för att kunna följa
OS i Nagano. Och engagemanget är det
inget fel på:

– Man blir ledsen när det inte går bra
för våra deltagare, bekänner de.

I yngre år spelade båda tennis. Och

till för bara några år sedan spelade båda
golf.

Och Sigge Rydén simmar fortfaran-
de varje vecka, »senast igår över 500
meter», berättar han.

De bor sedan många år grannar i
Örebro. De träffas regelbundet bl a när
de tillsammans med ett par vänner spe-
lar bridge var fjortonde dag.

Så deras personliga kontakt lever –
inte bara genom minnena, utan även i
nuet.

Tom Ahlgren

Curlingens eget läkarlag gläds
åt det svenska OS-bronset

Med glädje bläddrar Tore Rydman och Sigge Rydén bland klippen som berättar om
många framgångar på curlingisen – och en och annan motgång. – En underbar tid,
konstaterar de samstämmigt. 

Svenska
curlingmästare1965

blev läkarlaget från
Örebro; från vänster

Börje Holmgren, Tore
Rydman, Gunnar

Kullendorff och Sigge
Rydén.
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