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GÖTEBORG. ”Guldet 
det ska hem till Göte-
borg” skanderade över 
41 000 personer på 
Ullevi i söndags. 

Sedan nickade 
Pontus Wernbloom, 21, 
in 2-0 för Blåvitt och 
SM-guldet var säkrat. 

– Jag höll på att börja 
gråta efter målet. Jag 
hamnade i ett chocktill-
stånd för jag visste att 
det är svårt att hämta 
in 2-0, säger surte-
sonen en knapp vecka 
efter SM-guldet.

Veni vidi vici står det tatuerat 
på Pontus Wernblooms arm. 
Jag kom, jag sågs, jag segrade 
passar bra in för att beskriva 
Pontus höst. Efter att ha haft 
hård konkurrens om platser-
na på Blåvitts mittfält skolades 
tjugoettåringen om till anfal-
lare och succén var ett faktum. 
Mot slutet av serien var han 
given i startelvan och slutade 
på sex mål och fem assist.

– Det är roligast att 
vara anfallare, man slipper 
springa hem så mycket, skrat-
tar Pontus. Jag är nöjd med 
hur många mål jag har gjort 
men det där är inte så viktigt 
egentligen. Bara man känner 
själv att man har gjort något 
bra ska man vara nöjd. Det är 
mest folk runt omkring som 
börjar snacka om en anfalla-
re som inte gör mål.

Det är en gråmulen tors-
dag, fyra dagar efter guldmat-
chen. Ett gäng supportrar har 
samlats vid Kamratgården för 

att få tröjor signerade när spe-
larna återvänder i blankpole-
rade, svarta bilar av välkänt 
svenskt märke, efter ett trä-
ningspass i inomhushallen.  

– Det var inget bra pass 
idag, skrattar Pontus och 
syftar på att de flesta fortfa-
rande är slitna efter allt fi-
rande. 

Pontus är hes, han har 
nästan tappat rösten.

– Jag har firat varje dag 
denna veckan. Har nästan inte 
sovit någonting, lite igår. Och 
ikväll kör vi igen. 

Han är lite stressad efter-
som laget ska iväg på några 
uppdrag under eftermidda-
gen och han slänger i sig lun-
chen på tio minuter.

– Det känns overkligt att jag 
har tagit SM-guld, säger han 
mellan tuggorna. För fyra år 

sedan förlorade jag mot Surte 
med Kongahälla på Surte IP 
med 1-0 och nu är jag här.

Alebo
Pontus Wernbloom spen-
derade sina första tretton år 
i Kungälv innan han flytta-
de till Surte och bodde där 
tills han flyttade hemifrån 
vid 19 års ålder. Han börja-
de spela fotboll som sjuåring 
i Kongahälla.  Som fjortonår-
ing gjorde han debut i Kong-
ahällas a-lag.

– Jag lärde mig mycket i 
Kongahälla. Det var värre att 
börja i det a-laget än när jag 
kom till IFK i allsvenskan. Jag 
hade ju lärt mig så mycket om 
hur det går till i a-lag från åren 
i Kongahälla.

Numera spelar Pontus fot-
boll på heltid och lever ett 
skönt liv i den blåvita tröjan.

– Det är ett privilegium att 
kunna leva på fotbollen.

Dagarna är ganska lugna. 
Frukost på Kamratgården, 
några timmars träning och 
sedan lunch. Ofta är arbets-
dagen slut vid två och då är 
det tv-spel med lagkamraten 
Mattias Bjärsmyr, fika och 
bara slappa som gäller.  

– Jag har som mål att bli 
utlandsproffs och hoppas 
att bli uttagen i a-landsla-
get, men man får inte ha för 
bråttom. Jag måste nå varje 
delmål innan jag kan nå det 

stora målet. 
Pontus har kloka funde-

ringar kring sin framtid. Han 
talar om att prestera fram till 
varje enskilt steg på vägen, 
inte hoppa över några steg 
och att hela tiden utveck-
las. Det är så man når hela 
vägen fram. Än så länge så 
har Pontus nått några av sina 
delmål, allsvenskan, SM-guld 
och U 21-landslaget.

– Jag har drömt om att bli 
fotbollsproffs sedan jag såg 
hjältarna i VM 94. Men det 
gäller att uppskatta det man 
har just nu, jag njuter av att 
komma hit till Kamratgården 
varje dag.

Pontus spelstil har IFK:s 
sportchef Håkan Mild jäm-
fört med just en av hjältarna 
från 1994, Klas Ingesson.

– Det är smickrande och 
stort, men jag vill också skapa 
mig en egen identitet. Det 
största blir om någon sedan 
jämför en ung spelare med 
mig.

Pontus beskriver sig själv 
ungefär så som Klas Ingesson 
var som spelare: strävsam, en 
som offrar sig och kämpar. 
Viljan att alltid vinna är stark 
och att ha siktet på målet är 
viktigt. Det är precis det tatu-
eringen, veni vidi vici, hand-
lar om.

– Det symboliserar den där 
strävan jag har. Vinnarskalle, 
jag är både dålig vinnare och 

förlorare.

Blir det någon SM-guld-ta-
tuering nu?

– Nä, det blir det inte. Jag 
väntar till slutet av karriären 
och ser hur många guld det 
har blivit då. 

Pontus Wernbloom om SM-guld och fotbollsliv

PONTUS WERNBLOOM
Fakta Pontus Wernbloom
Ålder: 21
Bor: Östra Göteborg
Familj: Morsa, styvfarsa, tre yngre 

bröder som inte är lika sportintres-
serade
Världens bästa spelare: Raúl

Veckan efter SM-guldet har varit hektisk och full av firande. – Jag är inte den vassaste kniven i lådan, säger Wernbloom om 
sig själv efter knappt ha sovit någonting på fyra dagar. Att få lyfta bucklan med målvaktslegenden Bengt Andersson lär han 
minnas så länge han lever.

– Jag fick black out, säger Pontus We
börjat i Kongahällas A-lag som blott 

Han kom, han såg, , han nätadehan

Pontus Wernbloom, 21, nicakde in 2-0 för Blåvitt och SM-guldet var säkrat. 
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