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HAR KASTAT KRYCKORNA William Löfqvist har haft en tuff tid med
strålbehandlingar och cellgifter, men nu är han tillbaka på golfbanan igen.
”Behandlingarna har gjort att cancern hålls i schack”, säger han.

Foto: TORD WESTLUND
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 Att Wille valde Brynäs sågs inte
med blida ögon hemma vid matbordet
hos familjen Löfqvist.

Foto: LENNART OLOFSSON

Målvaktslegendaren William ”Wille”
Löfqvist om Brynäs, OS och sitt livs
tuffaste match
William ”Wille” Löfqvist, 68, var målvaktsstjärnan i Brynäs
under lagets storhetstid på 1970-talet och en klippa i
landslaget.
Han gick många tuffa matcher i hockeyrinken. Men den
tuffaste matchen inledde han för två år sedan när han
drabbats av cancer.
Han har sex SM-guld med Brynäs, VM-medaljer och OS-brons med
landslaget. Dessutom var han en framgångsrik golfspelare på
elitnivå.
Wille har alltid varit glädjespridaren bland lagkompisarna både inom
hockeyn och golfen. Han var spjuvern, alltid nära till ett hyss.
Han utsågs 2013 till ”Gävles roligaste person” av standup-föreningen
Gasta. Kort efter utmärkelsen kom chockbeskedet.
Wille hade drabbats av cancer.
– Jag hade opererat ena höften och fick sedan ont i den andra. Då
upptäcktes metastaser i skelettet som kom från en cancerknöl i
bröstet, säger han.
– Det var ett hårt slag både för mig och min omgivning. Men jag har
haft stort stöd av min familj och många vänner. Och jag har försökt
vara positiv och det tycks ha funkat.
Ja, du ser ju riktigt pigg ut nu?

– Ja, men det har varit en tuff tid med strålbehandlingar och
cellgifter. Första året gick jag med kryckor.
Men nu kan du spela golf igen?

– Behandlingarna har gjort att cancern hålls i schack. Och det känns
skojigt att vara tillbaka på banan med kompisarna.

Höll på att bli hemlös
Wille växte upp i Strömsbro i nordöstra Gävle där han också inledde
sin hockeykarriär. Här var Brynäs ett skällsord. Rivaliteten mellan
Brynäs och Strömsbro - eller Rallarbo som man sa - gick nästan att
ta på.
En dag slog bomben ner i familjen Löfqvists hem på Strömgatan i
Strömsbro.
Vad hände, Wille?

– Vi hade åkt ur allsvenskan 1968 och jag hade värvats till Brynäs.
Jag gruvade mig för att berätta nyheten för pappa men tog mod till
mig vid frukostbordet en dag. Pappa Sven - själv målvakt i
Strömsbro en gång - satt tyst en stund, sen kom det: ”Och var har
du tänkt bo hädanefter? ”.
Blev du utslängd?

– Nej, jag fick bo kvar i mitt pojkrum bara jag inte satte upp några
Brynäsbilder på väggarna.
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Hur togs en strömsbroare emot av Brynässpelare som
Lennart ”Tigern ”Johansson, Håkan Wickberg, Lars-Göran
Nilsson, Tord Lundström, Virus Lindberg med flera?

– Det var tufft. Första barmarksträningen tänkte jag nästan hoppa
av. Jag kände mig helt utanför.
Hur var första matchen i Brynäströjan?

– Vi spelade en träningsmatch i Finland. Vi ledde med 7-0 i matchens
slutskede när ”Tigern” Johansson tog pucken och slog in ett självmål
bakom mig och sa: ”Tro inte att du ska få hålla nollan i första
matchen. Då kan du bli för kaxig”.
Du blev sedan framgångsrik med 500 matcher i Brynäs och
sex SM-guld. Minns du något speciellt?

– Sista guldet 1980 då vi slog Frölunda. Vi var nederlagstippade men
vann.
Du lär ha sagt till någon att du blivit dubbel mästare. Hur då?

– Ha,ha. Jag blev svensk mästare med Brynäs och skolvaktmästare
på Stenebergsskolan samma år.
Du fick guldpucken 1972. Vad betydde det?

– Det kändes fantastiskt att bli utsedd till Sveriges bästa spelare det
året.

Utspelade – då fixade Wille vila
Du gjorde 105 matcher i Tre Kronor med OS-brons 1980,
VM-brons 1971 och 1976, VM-silver 1973. Har det retat dig
att det inte blev ett VM- eller OS-guld?

– Nej, ryssarna var grymma då och nästan lekte med oss.
Anekdoterna runt Wille är otaliga.
Lennart Hovelius, läkare i Brynäs och landslaget under många år
minns en episod med Vikingarna i Moskva.
– Vi hade ett ungt svenskt lag. De som var med då har senare sagt
att det var roligaste veckan i deras liv på grund av Wille.
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Vann alla matcher
– Vi vann alla matcher trots skador. I sista matchen mot Ryssland
var det tufft och spelarna behövde andas ut. Wille åkte fram till
domaren och sa att han tappat ena ögonlinsen. Både svenska och
ryska spelare låg på knä på isen och letade men hittade inget, säger
Hovelius.
Hade du linser då, Wille?

– Nej, inte vad jag minns…

”Missade tecknet”
Samtidigt med hockeyn spelade Wille golf på elitnivå och vann flera
stortävlingar.
Efter hockeykarriären var han golfproffs under fem år innan han
började jobba för Brynäs igen med olika sysslor.
Intervjun med Wille avslutas med en lunch på golfrestaurangen.
Skratten ekar över bordet. Trots cancern, Wille kör sina galna
skämt.
Du är ju som i fornstora dagar nu?

– Ja, senaste läkarbesöket var positivt och just nu mår jag riktigt
bra.
Något du vill säga avslutningsvis?

– Grabbar, kläm inte bara på tjejernas bröst. Känn på era egna
också. Även killar kan få bröstcancer och en knöl kan vara
varningstecknet. Det missade jag.

Tord Westlund

 HÄR ÄR MIN DAG
07.15: Kliver upp ur sängen och duschar. Sen blir det tablettintag
och en spruta.
08.20: Frukost i trädgården.
10.00: Äter fil och tar nya tabletter.
11.00: Åker upp till Gävle golfklubb och surrar med kompisar om
allt.
13.00: Intar lunch på olika ställen. Kan vara golfen eller
Gavlerinken.
14.00: Här kan det bli en golfrunda om det finns tider.
18.00: Middag hemma med hustru Berith som fixat maten.
19.00: Fika och TV-tittande på bland annat trav och golf.
00.00: Går till sängs, tidigast.
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DET HÄR ÄR JAG
Namn: William ”Wille ” Löfqvist.
Ålder: 68.
Bor: Villa i Strömsbro, Gävle.
Familj: Hustru Berith, sönerna Robert, 47 och Tommie, 42 samt

fyra barnbarn.
Bakgrund: Hockeymålvakt i Strömsbro, Brynäs och Tre Kronor.

Elitspelare i Gävle golfklubb.
Meriter, ishockey: Sex SM guld med Brynäs: 1970, 1971, 1972,

1976, 1977 och 1980. VM-brons 1971 och 1976, VM-silver 1973 och
OS-brons 1980. Tilldelades Guldpucken som bästa svenska spelare
1972.

Meriter i golf: Ett tiotal segrar i nationella opentävlingar som
amatör, en tredjeplats i proffs-SM och seger i Scandinavisk
Foursome med Olle Hedblom, 1982 . Därtill dubbel RM-segrare för
två generationer med sonen Robert.
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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