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Hundens dag!
Den 27 september firar 
vi hundens dag 
tillsammans med 
Royal Canin!

Ryggsäck på köpet!
KR

Vinn presentkort värde

125kr rabatt och en 
ryggsäck på köpet vid köp 
av 3-15 kg hundfoder

NÖDINGE. Han blev en 
fi rad fotbollsstjärna, 
men hade helst blivit 
rockartist.

Tobias Hysén avslöja-
de mycket vi inte visste 
i Thomas Hermanssons 
talkshow.

Det bjöds på en la-
gom dos av allvar och 
humor denna mysiga 
septemberkväll i Ale 
gymnasium.

Ale Fritids Thomas Her-
mansson hade i fredags pre-
miär för sin första talkshow 
”Thomas träffar”. Någon 
spikad gästlista finns inte 
än, utan träffen med Tobias 
Hysén var att beteckna som 
ett test – ett lyckat sådant! 
Publiken stortrivdes i den 
softa atmosfären som skapats 
där Hermansson och Hysén 
avslappnat samspråkade från 
en myshörna på scen. Först 
fick vi ta del av den vånda 
som kvällens programledare 
plågats av inför premiären. 
Tobbes lagkompis Hannes 
Stiller hade ställt upp som 
bollplank, vilket visades på 
storbild. Hannes tyckte att 
Hermansson kunde vara 
lugn, det enda som eventu-
ellt kan hända om fel frågor 
ställs, är att Tobbe reser sig 
upp och går hem.

– Han blir aldrig aggressiv 
eller arg på det sättet, utan 
han går bara…

Knappast vad en nervös 
programledare vill höra 
några dagar innan. Nu var 
det självklart ett skämt och 
just den humorn präglade 

hela showen. En av landets 
mest hyllade anfallsspelare 
har inga problem att både 
ironisera och driva med sig 
själv.

Mognar ni fotbollsspe-
lare senare än normala 
människor? Jag menar ni 
skriker ju ofta könsord och 
sånt när ni missar bollen. 
Det gör ju inte vi andra 
eller vad beror det på?

– Nja, jag förstår vad du 

menar och visst – vi pratar 
inte samma språk hemma 
som i omklädningsrummet 
eller ute på plan. Jag skulle 
nog kunna bli åtalad för vad 
man säger ibland. Det är en 
viss jargong, så är det bara, 
erkände Tobias Hysén på 
den raka frågan.

Samtalet inleddes med lite 
landslagssnack och Tobbe 
gjorde ingen hemlighet av 
att han inte tillhör Zlatans 
vänner.

– Det finns alltid de som 

du trivs bättre ihop med än 
andra. Jag och Zlatan sitter 
aldrig och pratar privat. Jag 
har till exempel inte hans 
mobilnummer, men själv-
klart kan jag få tag på det om 
jag måste nå honom. Fast 
det känns inte som att det är 
aktuellt…

Vem bor du ihop med 
under landslagslägrena?

– Ingen! Vi bor i enkel-
rum. Det är bara Kim Käll-
ström och Andreas Isaksson 
som bor ihop. De tillhör den 
generation som är kvar från 
den tiden, då alla delade rum 
med någon. De trivs ihop 
och har inte behövt separera, 
svarade Tobbe och log.

Att landslagsspelarna är 
bortskämda och får allt ser-
verat var han också noga att 
understryka.

– Men jag tycker inte det 
är fel. Landslaget är det bästa 
du kan uppnå. Det är dit du 
vill, tro sjutton att det ska 
vara bra då. Problemet är när 
man kommer hem och allt 
inte längre serveras…

I IFK Göteborg leker fot-
bollslivet just nu. Laget är 

med i den allsvenska guld-
striden och Tobbe ser fram 
mot den rafflande avslut-
ningen.

– Det är dessa matcher 
som gör att man håller på. 

Frågeställare
Det var inte bara Thomas 
Hermansson som hade fått 
chansen att ställa frågor till 
Hysén. På storbild visa-
des inspelade frågeställare. 
Vaknas Thomas Berggren 
undrade hur det kändes att 
pappa Glenn avslutade sin 
karriär i Gais och Patrik 
Sjöberg (!) frågade varför 
han inte har spelat i ÖIS än.

– Ja, vad svarar man på 
det? Jag har ju i alla fall inte 
fått några men av farsans tid 
i Gais och än är det inte för 
sent att spela i den rödblå 
tröjan. Jag måste ju varva ner 
någonstans, sa Hysén.

Det blev både en och 
flera pikar till pappa Glenn, 
så länge Tobbe inte visste 
att han satt i publiken. När 
Thomas Hermansson för-
klarade att det skulle bli 
dags för kvällens FIFA-spel-

utmaning presenterades 
expertkommentatorn Glenn 
Hysén.

– Nä, men va fan gör han 
här, sa en förvånad Tobbe.

Matchen mot Oscar 
Larsson i publiken slutade 
oavgjort och var också ett 
möte mellan Liverpool vs 
Manchester United. Glenn 
och Thomas skötte snacket, 
frågan är vilka som hade 
roligast? Hur som helst triv-
des publiken med under-
hållningen och till finalen 
sparades det bästa. Kväl-
lens gäster fick se en sida av 
Tobias Hysén ingen annan 
tidigare fått göra. Dröm-
men om att en gång få stå 
på scen gick plötsligt i upp-
fyllelse. Thomas Hermans-
son tog gitarren och Tobbe 
sjöng Born to run med Bruce 
Springsteen. 

Hur det lät? VM-klass så 
klart!

Nu är frågan; vem träffar 
Thomas nästa gång?

Thomas träffar. En ny talkshow hade premiär i Ale gymnasium. Thomas Hermanssons första gäst, för det blir väl fl er(?), var fotbollsspelaren Tobias Hysén.

Tobbes hemliga dröm var att bli rockstjärna. I fredags fi ck 
han äntligen stå på scen som Bruce Springsteen.
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TOBIAS HYSÉN
Ålder: 31
Bor: Lägenhet i Göteborg
Familj: Gifter sig nästa år med 
Maria i Landvetter kyrka. Barnen 
Lucas 6 och Lion 2 år.
Klubbar: BK Häcken, Djurgårdens 
IF, Sunderland och IFK Göteborg 
sedan 2007.
Idol: Stefan Edberg
Om han inte blivit fotbolls-
spelare: ”Då hade jag nog blivit 
idrottslärare, men jag drömde om 
att bli rockstjärna”.
Lagar helst: ”En köttbit”.


