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torsby.se Säsong året om

– Du började spela fotboll i IFK Velen?

– Jag började samtidigt som min storebror Jonatan. Jag 
var 4 år då.

– Du fastnade direkt?

– Ja, allt var roligt med fotbollen.
 
– Jag har hört a�  ni hade bollen med er överallt, även 
inne i badhuset?

– Det stämmer nog, vi spelade fotboll överallt! På is, snö, 
asfalt, i skolan och i badhuset. Där det gick a�  vara med 
en boll, där tränade vi. Men mest på Leksbråten, IFK Ve-
lens anläggning, och hemma på gräsma� an.

– E� erhand by� e du till Torsby IF?

– Jag spelade enbart i IFK Velen till jag var runt 13 år. 
Däre� er hade klubbarna e�  samarbete som gick ut på a�  
vi som var födda 1986 även kunde träna och spela med 
Torsby IFs juniorlag födda 1984. Torsby IF är en större 
klubb med fl er lag.

–  När, vid vilken ålder, tycker du man ska börja med 
tuff are, mer disciplinerad träning?

– De� a är en väldigt svår fråga, för a�  det fi nns alltid oli-
ka teorier om det och jag har väl egentligen ingen aning. 
Men personligen, när jag var yngre, så tränade jag och 
brorsan väldigt mycket individuellt på ”fritiden”, som 
blev mer seriös e� erhand. Jag tycker a�  man får känna 
e� er själv hur mycket träning man vill lägga ner. Sedan 
tycker jag såklart a�  när man väl är på en träning då tyck-
er jag a�  alla ska koncentrera sig och göra si�  bästa för a�  
försöka bli bä� re.

– Vilka fördelar var det a�  växa upp i e�  mindre sam-
hälle som Torsby?

– A�  det kändes tryggt och växa upp, man har den käns-
lan a�  alla känner alla och vill varandra väl. Det är ju 
ganska litet så för mig betydde det mycket a�  bo nära vår 
släkt och kunna träff a dem och ha en stark relation till 
dem. A�  det fi nns möjligheter till a�  göra de mesta är 
såklart viktigt för a�  lyckas och för a�  trivas. I Torsby 
fi nns typ allt!

– Flera spelare i landslaget: Olof Mellberg, bröderna 
Elm, Andreas Isaksson, Mikael Nilsson med fl era har 
vuxit upp på små orter. Som jag förstår det är det bara 
Daniel Majstorovic som är från Stockholm. Tror du a�  
det är en slump, eller är det gynnsamt a�  växa upp på 
en mindre ort när man är idro� stalang?

– Okej jag har ingen aning om det stämmer … men visst 
kan det vara en viss skillnad, med tanke på a�  konkur-
renssituationen inom en idro�  är mycket större i en stor 
stad med många lag, elitsatsningar och duktiga talanger. 
Det kan hända a�  unga talanger faller bort för tidigt. En 
duktig talang på en mindre ort har det lite tryggare och 
känner kanske inte samma press. Fast det är svårt a�  
jämföra för mig e� ersom jag är uppväxt i en liten by och 
aldrig varit i den andra situationen. Jag tror i alla fall a�  
det kan vara så!

– Hur klara du det tuff a proff slivet i Holland?

– Det känns bra här nere i Holland, jag har kommit till en 
bra klubb med bra folk som vill hjälpa till a�  ta hand om 
saker och göra så a�  jag trivs, det är viktigt! Sedan är det 
såklart mycket träningar och matcher.  Det är fantastiskt 

Trygg och stimulerande uppväxt
”En duktig talang på en mindre ort har det lite tryggare”

Det är gô�  a�  växa upp i Torsby kommun. Bra förskolor och skolor, 
engagerat föreningsliv, e�  rikt utbud av fritidsanläggningar och fl era 
välfungerande fritidsgårdar är några handfasta skäl.
Kommuntidningen fi ck en pratstund med en av alla unga 
Torsbybor – landslagsspelaren Marcus Berg - som nu försörjer sig 
på sin talang i Europa.

kul a�  få gå ut och spela en match i veckan inför 22 000 
på läktarna, då försöker man bara njuta.

– Du längtar aldrig hem?

– Absolut så längtar jag tillbaka, främst till familj, släkten 
och vännerna, men även a�  få komma hem och njuta och 
bara ta det lugnt.

– Kan du tänka dig a�  fl y� a tillbaka när du avslutat 
fotbollskarriären?

– Jag ska ha e�  hus i Rådom, det vet jag med säkerhet. Om 
jag bor där året om det är osäkert, men jag kommer a�  
vara mycket av min tid hemma i Rådom.

En trygg och 
harmonisk uppväxt 
utan alltför stor press 
a�  lyckas och med 
stora fritidsmöjlig-
heter har givit lands-
lagsspelaren Marcus 
Berg en stabil grund 
a�  stå på i sin yrkes-
karriär som fotbolls-
spelare i Europa. 
Foto: Bildbyrån.

– Blir det Torsby om sommaren?

– Får jag någon semestervecka åker jag till Torsby direkt!

– Vad önskar du dig mest av allt nu?

– A�  jag får vara frisk å spela bra fotboll. Och a�  jag kan 
träff a min familj, släkt och kompisar mera.

– Lycka till i Groningen och i landslaget.

– Tack! 
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