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Intervju med Kjell Lundberg
Kjell ”Kjellsson” Lundberg har någonting som inte många i damlaget har. Han har ett SMguld i handboll. Han var nämligen med som materialare när Hammarbys herrar vann sitt
första SM-guld 2006.
- Det var kul att vara med herrarna, häftigt liksom, säger Kjellsson med glädje i rösten.
Han var materialare hos herrarna under fyra säsonger och hjälper nu brorsan Thomas med att
sätta upp reklamskyltar på matcherna. Det var i herrlaget han fick smeknamnet Kjellsson där
lagledaren Kalle började kalla honom för det.
- Men de har stavat fel, säger han och pekar på sin Hammarbytröja. Det skall vara två l och två s.
Vill gärna bli massör
Kjellsson är 41 år och bor tillsammans med sina två undulater, Freddy och Frida, i Hagsätra, där
han även är uppvuxen. När han var yngre hade han ett hett temperament men har lugnat ner sig
med åren. Han beskriver sig själv som en ödmjuk, mysig, omtänksam, snäll och trevlig person.
Han är rök- och spritfri och tycker om att ta långa promenader när han är ledig. Han lyssnar gärna
på musik och hans favoritband är Matz Bergmans, Lasse Stefanz och Torgny Melins. Han tycker
även om att se på film och hans favoritfilmer är Beck-filmerna. Om han fick bli vad han ville skulle
han bli massör. Han vill gärna gå en utbildning för att lära sig massera. När William Nguesseu
spelade i herrlaget fick Kjellsson ibland massera honom.
- Han tyckte att jag var väldigt bra, berättar Kjellsson.
Stort Bajenhjärta
Kjellsson är född Bajare. Han har ett stort Hammarbyhjärta och är en trogen supporter. Det
började redan som liten då han följde med sin pappa till Söderstadion för att se Hammarby spela
fotboll. Han gick även mycket på hockey på Hovet under sin uppväxt. När han hinner går han till
Zinken för att se Hammarby spela bandy. Han lider med bandygrabbarna som så många år varit
så nära SM-guldet men aldrig lyckats.
- Jag tror det sitter här, säger Kjellsson och pekar mot huvudet.
Kjellsson är själv en dålig förlorare och har så alltid varit. Han blir lite sur varje gång Hammarby
förlorar. Jag frågar Kjellsson om han skulle tacka ja om AIK skulle erbjuda honom flera miljoner för
att bli materialare hos dem.
- Aldrig, svarar han mycket bestämt.
Efterfrågad materialare
Kjellsson började sin karriär som materialare i Rågsveds IF, där han stannade i tvåår. Han
värvades sedan till Hammarbys handbollsherrar
genom Roffe “Bubben” Söderberg som han tidigare jobbat med. Kjellsson trivdes väldigt bra i
herrlaget. Han kände sig som en i gänget. Första tvååren var han ensam materialare men sen
kom Kennet Jonsson in och hjälpte till. Efter fyra år slutade Kjellsson i herrlaget och tog time out i
ett år. Inför denna säsong ringde GT76 och frågade om han ville bli materialare hos dem.
- Man får lite erbjudanden ibland, berättar Kjellsson.
Strax efter det att GT76 hört av sig ringde Gösta Torstensson, arrangemangsansvarig för
damernas hemmatcher, och frågade vad Kjellsson skulle göra denna säsong. Kjellsson berättade
att han fått erbjudande från GT76. Gösta frågade då om Kjellsson inte hellre ville vara med som
materialare åt Hammarbys damer. Självklart ville han hellre det. Nu har även Hammarby
innebandy hört av sig och frågat om Kjellsson vill vara materialare för dem nästa säsong, men han
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har tackat nej.
- Jag vill vara kvar här och mitt mål är att vi
kommer till semi, säger han bestämt.
Rutinerad målvakt
Kjellsson har själv ett förflutet som målvakt inom flera olika sporter. Han har spelat innebandy i
Hökarängens IBK samt bandy och fotboll i Rågsveds IF. Fotboll spelade han i 20 år men
tvingades tyvärr sluta på grund av problem med ryggen. När han får ordning på ryggen har han
tänkt att han skall börja styrketräna för att hålla igång kroppen. Handboll har han dock aldrig
spelat. Men en gång när herrarna hade ont om målvakter på en träningen tog Kjellsson chansen.
- Jag frågade Nollan, som då var tränare för herrarna, om jag fick prova att stå i mål på träningen.
Det gick ganska hyfsat faktiskt.
Fartfylld sport
Innan Kjellsson blev materialare i Hammarby tyckte han inte att handboll var så roligt, men ju mer
han har sett desto roligare tycker han det är. Han tycker det är roligt att det är en snabb sport och
att det händer mycket.
- Det är fart, säger han.
Trivs i damlaget
Kjellsson trivs väldigt bra i Hammarbys damlag och han berättar att han blev väldigt bra
omhändertagen när han började i höstas.
Han tycker att alla är snälla och han har fått många bra bekantskaper samt att det är mycket bra
folk att jobba med. Han tycker väldigt mycket om att jobba tillsammans med lagledare Emilio
Casado.
- Jag gillar Emilio. Vi kommer bra överens och han är trevlig och snäll. Tycker även att de där
tvåär härliga killar, säger Kjellsson och pekar på Bror och Tommy som är mitt inne i
måndagskvällens träning.
Han tycker att det är väldigt bra stämning i laget och han gillar att det är mycket skratt.
- Vi har kul alltså!
Vill åka på lagresa
Någonting Kjellsson verkligen uppskattar i damlaget är att det är lugnare här än i herrlaget. Det
ställs inte lika höga krav på honom. Är
han sjuk är han inte tvingad att komma ner till träningen till exempel. På frågan vad det ger honom
att vara med i Hammarbys damlag svarar han efter en stunds eftertanke, inspiration och trygghet.
- Jag känner mig hemma i laget men jag kan inte alla namn än. Jag skulle vilja åka på en
Ålandskryssning med laget. Cinderella är en
bra båt men det är lite mycket bus på helgerna. Så vi kan ju åka mitt i veckan. Fast jag blir lätt
sjösjuk på havet. SM-guld är målet Kjellsson har ett klart mål i Hammarby.
- SM-guld med mig som materialare skulle sitta fint, säger han och knyter näven i luften.
/Annica Bergman
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