
NÖDINGE. Det blev ren 
hysteri när världens 
starkaste man, Magnus 
Samuelsson och Sve-
riges populäraste dan-
sare Annika Sjöö kom 
till Ale Torg.

Idolduon fick skriva 
autografer och låta sig 
fotograferas länge efter 
showen.

– Det är ju därför vi 
är här, sa en oberörd 
Magnus Samuelsson.

Företagarföreningen på Ale 
Torg bjöd in till ett festligt 
nationaldagsfirande i lör-
dags. Det stora dragplåstret 
(läs starka) var vinnarna från 
årets Let's Dance tävling i 
TV4, Magnus Samuelsson 
och Annika 
Sjöö. Fast 
h y s t e r i n 
bestod nog 
mest i vet-
skapen om 
att Sam-
u e l s s o n 
också titu-
leras Värl-
dens star-
kaste man.

– Styrka har alltid fascine-
rat människor, särskilt barn. 
Det blir lite cirkus när man 
dyker upp, men det är bara 
roligt, menade huvudperso-
nen.

Han fick snart tillfälle att 
demonstrera sin styrka, fast 
först ville dagens konferen-
cier Anita Lindberg mäta 
biceps. Måttbandet sträckte 

sig till 53 cem.
– Det är okej, men jag har 

varit större. 58 cm tror jag, 
underströk 
Magnus 
Samuels-
son.

Mät på 
er själva för 
skoj skull, 
så ni förstår 
vilka gigan-
tiska armar 
vi talar om.

Minst 
ett par hundra personer fick 
sedan se honom böja ett ar-
meringsjärn på 18 mm, ett 
plattjärn på 10 mm och till 
sist tryckte han ut kapsylen i 
en full colaburk, något som 
kräver 300 kg kraft i nypor-

na.
– Det där 

är vi bara 
sju perso-
ner i värl-
den som 
klarar av 
och inte ens 
jag klarar 
det ibland, 
berättade 
Samuels-

son.
Dagens mest imponeran-

de bedrift var ändå när han 
lyfte upp en betongkula på 
150 kg – på axeln. Publiken 
fick sedan känna på materia-
len som han använt i showen. 
En bekymrad man konstate-
rade att de hade svårt att böja 
armeringsjärnen med verktyg 
på jobbet...

Trots att Magnus Samu-
elsson mer eller mindre har 
slutat tävla kunde han inte 

låta bli att 
utmana i 
en gren 
som möter 
deltagarna 
i "Sveriges 
starkaste 
man". Två 
yxor, 13 kg 
styck, på 
raka armar 
ut från 

kroppen. Vinnaren i Sve-
riges styrketävling klarade 
kraftprovet i 40 sekunder – 
Magnus Samuelsson börja-
de göra ansiktsuttryck efter 
en minut...

Det blev en styrkeshow 
som drog ner applåder och 
för barnen i publiken hade 
Bamse och Karl-Alfred plöts-
ligt fått en livs levande kon-
kurrent.

Sin nyvunna populari-
tet kommer självklart från 
vinterns förvandling i Let's 
Dance. Magnus Samuelsson 
tackade efter viss tvekan ja till 
att försöka genomgå en för-
vandling från taktlös östgötte 
till folkets buggare.

– En fantastisk resa, men 
det är Annika Sjöös förtjänst. 
Det är hon som har dragit 
det tunga lasset. Jag kunde 
inte mycket när vi började, 
erkände Samuelsson.

Annika Sjöö som efter två 
andraplatser äntligen fick stå 
överst på pallen i det omått-
ligt populära tvprogrammet, 

tackade sina fans och alla 
som röstat fram dem. Nästa 
säsong verkar det däremot 
inte bli någon fortsättning.

– Nej, det tror jag inte, men 
nu har jag ju vunnit, svarade 
hon på scen med ett leende 
som sa det mesta.

Magnus Samuelsson vann 
tävlingen "Världens starkaste 
man" 1998 och har sedan dess 
åkt jorden runt och demon-
strerat sin styrka. Nu försöker 
han sadla om och har startat 
ett antal företagsprojekt.
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...inte heller ett plattjärn.

Ett armeringsjärn på 18 mm 
är inte tillräckligt starkt för 
Världens starkaste man...

Världens starkaste bjöd på show!

FÅR NOG ÄTA SPENAT!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lyften anser Magnus Samuelsson inte vara det svåra i dans...

...så sin partner från Let's Dance bollade han ganska enkelt 
med.

Världens starkaste man locka-
de storpublik till Ale Torg.

Yxprovet i över en minut.

Bamse har fått konkurrens. 
Magnus Samuelsson vann 
barnens hjärtan på Ale Torg.

En betongkula på 150 kg lyfte Magnus Samuelsson upp från marken. "Inget att testa En betongkula på 150 kg lyfte Magnus Samuelsson upp från marken. "Inget att testa 
hemma", sa den råstarke östgöten.hemma", sa den råstarke östgöten.


