HINDERLÖPARENS
LILLA DOTTER...

ingen iur, men
väl en bror som
vunnit l miljon kronor på just en
Triss-lott. Ja, miljonvinster har förekommit på detta
spel en och annan
gång.

Eva Tjörnebo, går från klarhet till klarhet som vissångerska. Hon har nu varit verksam i Sörmland i sju år, men
är skånska till börden. Kommer från
Sösdala nära Hässleholm.
Som sportjournalist såg jag vid upprepade tillfällen en annan Tjömebo,
med förnamnet Gunnar, som var
svensk mästare och landslagsmän under många år som hinderlöpare.
-Är månne Eva och Gunnar släkt?
-Ja, det är min pappa. Han blir 70 år
nästa år och är pigg och kry, ser inte
ut att vara en dag över 50, säger Eva.
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Han hette Carlsson från början och
Det
finns inga
kallades i sportsammanhang för Söshinder
för Eva
dala-Carlsson. Bytte något år innan
Eva föddes, 1956, namn till Tjörnebo. Tjörnebo, läkaren och vissångSå var den lilla gåtan löst.
Från en hinderlöpare till en annan erskan från Lid,
som kunde forcera hinder i snabb takt som får många
och leka sig över vattengraven. Och pressrosor.
från en Eva till en annan Eva.
Eva Elmsäter heter en känd utrikeskorrespondent i TV. Är hon släkt med
olympiske silvermedaljören från
1948, Erik Elmsäter?
Jodå, Eva är hans dotter. Erik som
finns i livet och är några över 70 år
var efter sin aktiva tid som idrottsman, sportreporter på Sveriges Radio.
I Nyköping finns förresten en "hel
bunt" Elmsätrar. Pappa Lasse, gymnastiklärare och fotbollstränare för
Bissarna, är brorson till Erik och alltLasse Elmsäter,
så kusin med Eva.
Lasse kom till Nyköping i början av brorson till olym1970-talet och spelade ett tiotal sä- piske silvermesonger i Bissarna, där han var en slit- daljören Erik och
stark mittfältare under div Il-tiden kusin med Eva,
känd från TV...
och en av lagets nyttigaste spelare.

