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Va? Vem, jag? Johanna Mattsson blev glatt överraskad när SvD dök upp på Arlanda och berättade nyheten.
Lillasyster Sofia, till höger, själv brottare deltog snabbt i syrrans firande.
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När SvD fångar upp Johanna Mattsson på Arlanda, mellan ett försenat plan
från Luleå och ett alltför tidigt plan till Toronto, blir hon mycket förvånad.
Men snabbt glad.
– Vad kul... nu blev jag enormt överraskad, säger Johanna.
Den 18-åriga brottartjejen från Gällivare är genuint överraskad över att ha blivit utsedd till SvD:s
idrottsstipendiat 2006, och över checken på 50 000 kronor.
Redan på onsdagsmorgonen, flög den nyblivne ”Lilla Bragdguldmedaljören” till Kanada för att
brottas i Canada Cup, i Guelph utanför Toronto. Med på resan är lillasyster Sofia, snart 17, också
brottartjej från Gällivare och nybliven svensk mästarinna i 48-kilosklassen.
– Sofia är yngre än mig, och jag är tio kilo tyngre, säger Johanna som vann 55-kilosklassen vid
samma SM. Så idag skulle jag slå henne. Men hon är väldigt duktig, så om ett par år..?
Om ett par år... ja, då är det kanske Johanna som får posera på bild tillsammans med då nyblivne
”Lilla Bragdguldmedaljören” Sofia istället som för tvärtom på tisdagskvällen. Och till yttermera
visso lurar också lilla-lillasyster Lisa, 15, i kulisserna – också en mycket lovande brottartjej.
Ett 15-tal tjejer av de runt 30 som började brottas för 10-12 år sedan bildar idag Gällivare SK,
landets bästa brottningsklubb på tjejsidan. I SM i våras tog klubben fyra guld (av åtta möjliga), ett
silver och ett brons.
Johanna vann enkelt.
Varför just brottning?
– Det bara blev så. Jag prövade på när jag var sju år gammal och tyckte det var kul. Sedan har jag
lekt brottning fram tills det blev allvar, säger Johanna.
Och när blev det allvar?
– När jag var 14 år gammal. Då flyttade tränaren Fariborz Besarati upp och jag tog guld på
ungdoms-SM 2002. Sedan har det bara gått på.
Kan man säga. Johannas meritlista (se här intill) är lång.
Och nu också ”Lilla Bragdguldet”.
Ett erkännande.
Och ett bevis på att Johanna hamnat i ett fint sällskap med bland andra Christian Olsson,
Carolina Klüft och Anna Lindberg. Samt Jimmy Lidberg, Spårvägens tunge brottare som likt
Johanna tog SM-guld i Lidköping i våras. Och Lina Andersson, skidtjejen som tog guld i OS i Turin
och som liksom Johanna har sin bas i malmfälten.
Johanna från Gällivare.
Lina, som fick SvD:s idrottsstipedium 1998, från Malmberget.
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Vilket innebär att Välkommaskolan i Gällivare utbildat (minst) två idrottstjejer i världsklass. Lina
Andersson bevisade sin klass när hon vann OS-guldet i sprintstafett (tillsammans med Anna
Dahlberg) i vinter-OS i Turin.
Johanna, som vunnit allt på junior – och ungdomssidan, både SM, EM och VM, hoppas kunna
bevisa sin klass i sommar-OS. Säkert 2012.
Kanske redan 2008.
– OS i London 2012 är ett mer realistiskt mål för mig. Om OS vore idag skulle jag inte klara en
medalj. Men jag utvecklas ju hela tiden, säger Johanna.
Tränaren Fariborz Besarati håller med.
– Johanna är ung fortfarande men ett enormt framtidslöfte. För att kunna ta en medalj i ett OS
måste hon trappa upp träningen, till tio pass i veckan. Hon måste gå ut skolan och satsa på
brottningen.
– Fysiskt sett är Johanna bra utvecklad för sin ålder, men det krävs ändå lite till. Psykiskt är hon
väldigt stark, säger Fariborz Besarati.
En psykisk gräns mot de högre brottningshöjderna passerade Johanna i förra veckan, då hon
i en tävling i Azerbadzjan besegrade femfaldige franska världsmästarinnan Anna Gomis. Johanna
vann med 2–1, en karriärpushare av rang.
– Nu vet jag att jag kan slå henne också.
Bra att veta inför nästa uppgift: att besegra urstarka och meriterade Bodentjejen Ida-Theres
Karlsson – avstängd på SM. Möjligtvis i en kvalmatch om en plats i VM i Peking i höst, och
garanterat längre fram i ett OS-kval.
Johanna är beredd. Hon har ordning på sitt liv. Trots allt resande och tävlande – bara i år har
Johanna tävlat i Frankrike, Ryssland, Tyskland, Azerbadzjan och givetvis på olika håll i Sverige,
samt nu i Kanada och längre fram i år i Guatemala (JVM) och möjligtvis Kina (VM) – sköter
Johanna skolarbetet på Välkommaskolans Naturvetenskapliga program perfekt.
Hon tänker slutföra gymnasiestudierna det år som återstår.
Men för att ta nästa steg, steget upp i topp även bland seniorerna, måste Johanna kanske lämna
Gällivare. Trots att malmfältsmetropolen har Sveriges bästa klubb på tjejsidan, är det ont om
sparringpartners i absolut toppklass.
– Brottningen är mitt liv, och finns det inga andra alternativ så måste jag kanske flytta, säger
Johanna.
– Jag skall bli världsbäst.
JAN BENGTSSON
jan.bengtsson@svd.se
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