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UPPLEVT

 »Jag planerar inte  
så mycket i livet« 
BERT KARLSSON, TAXICHAUFFÖR

När jag var i Kap-
staden i Sydafrika 
2011 för att träna 
boxning fick jag frå-
gan om jag ville träna 

med pro!sen i Mixed Martial Arts, 
MMA. Jag hade aldrig tränat 
MMA men tackade ja utan att veta 
att jag skulle sparra med Bernardo 
Mikixi, som var rankad tvåa i 
Afrika. Jag är 1,93 lång och vägde 
då 110 kilo, och var tydligen lika 
stor som hans motståndare. 

Jag hade inga problem att boxas 
och slog så hårt att jag fick be om 
ursäkt. Värre var det med spar-
karna. Jag hade inte samma styrka 
i benen som i armarna. Så jag bör-
jade med thaiboxning för att träna 
sparkar, och brasiliansk jujutsu för 
att lära mig få ned motståndaren 
på mattan. Jag tränade flera pass 
om dagen i tre månader. Åt massor 
av frukt och fruktansvärda mäng-
der ägg. Och gjorde köttfärssås på 
strutskött – det var billigt och gott. 

Eftersom jag behövde pengar 
återvände jag till Öland för att 
köra taxi. Jag styrketränade 
mycket och efter att ha tränat upp 
mig reste jag till Sankt Petersburg 
för att vara sparringpartner åt den 
ryska MMA-eliten. Klubben blev 
jätteglad när det kom en svensk, 
de bjöd på bostad och mat. Vi åt 
mycket gröt. Det var god gröt med 
fruktsmak och jag fick världens 
smak för gröt. 

Klubben var rysk-ortodox och 
religionen hade en stark ställning. 
En kväll gick en präst runt och 
välsignade alla rum och drev ut 
onda andar med rökelse. Ryssarna 
skulle gå match och var så laddade 
att de tuggade fradga. 

Jag blev inbjuden att titta på 
den kampsportgala i Moskva där 
den ryske MMA-stjärnan Fedor 
E melianenko mötte amerikanen 
Je! Monson. Putin satt i publiken. 
När han skulle gratulera Fedor till 
vinsten buade publiken ut Putin. 
Det kunde man sedan läsa om i 
tidningar runt om i världen. 

Efter en månad åkte jag hem 
och körde taxi igen. Jag ville åka 
till Tampico på ostkusten i Mexiko 
där jag tidigare boxats och arbetat 
som dörrvakt. Jag var lite skraj, för 
det hade skett många mord där, 
men jag reste dit ändå.

Jag jobbade hos en flyttfirma. 
Ägarna extraknäckte med 
wrestling shower och de fick med 
mig. Lucha libre, som det kallas, 
är stort i Mexiko. Det är show-
brottning med mycket skådespel. 
Både unga och gamla vill ha 
s hower på sina födelsedagskalas. 
En gång uppträdde vi på Barnens 
dag och efter showen ville barnen 
fotograferas med mig. Jag fick stå 
och lyfta barn i en timme. Det var 
bra träning för armarna. 

Mexikansk wrestling är mer 
akrobatisk än amerikansk. I 

Mexik o finns det också en tradi-
tion att ha masker på sig. I början 
hade jag ingen, och det var väldigt 
svårt att hålla sig för skratt och 
samtidigt se arg ut. Så jag skaf-
fade en mask som jag kunde garva 
innanför utan att någon såg det. 
Jag gillade wrestling. Det var fart-
fyllt och vi tränade till mexikansk 
hiphop. I showerna kallades jag 
först för El gigante sueco, den 
gigantiske svensken, och senare 
för Thor el vikingo.

Efter en gala blev jag erbjuden 
en filmroll i en wrestlingfilm. 
På tre tagningar spelade vi in 
scenerna  där jag vaktar en kidnap-
pad tjej och slåss i filmen Crónicas 
del ring 2: El guerrero jaguar. I 
filmen kallas jag Vikingo. 

En kväll var jag på diskotek och 
trä!ade en tjej, Edna Rios, och vi 
föll för varandra. Sedan dess har vi 
inte skilts åt. Hon är också boxare 
och har en fruktansvärd vänster-
krok. Hon följde med mig när jag 
återvände till Sverige. 

Jag tror det blir MMA till hösten, 
förhoppningsvis i USA. Eftersom 
vi väntar barn känns det bättre att 
vara nära Ednas hemland Mexiko. 
Jag har kontakter inom MMA 
och kan antagligen sparra i Los 
Angeles , men drömmen är förstås 
att få gå matcher. Vi får se. Jag pla-
nerar inte så mycket i livet.«
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Någon dag i mars. Bert Karlsson 
återvänder till Mexiko för att delta i 
wrestling shower och för att gifta sig 
med fästmön Edna Rios.

En taxichaffis från öländska Algutsrum förklarar hur han  
blev den mexikanske showbrottaren El gigante sueco,  
alias Thor el vikingo.

HÄRDAD. »Ryssarna var 
fruktans värda slagmaskiner som 
bara slog och slog. Men jag är 
van vid slag. Jag har tränat elit-
boxning i Sverige och har varit 
delstatsmästare i Mexiko.«


