
38  VVS-FORUM  NR 6  JUNI 2016



NR 6  JUNI 2016  VVS-FORUM  39

U 
nder en av årets dittills varmaste 
dagar i slutet av maj pågår kulvert-
byte i en 50-talsfastighet vid City-
torget i Göteborgsstadsdelen Korte-
dala. En av tre montörer på plats är 

Johan Eurén, tillika en av världens bästa brottare i 
130-kilosklassen i grekisk-romersk stil. 

– Det är tråkigt att bara gå hemma mellan trä-
ningspassen så jag jobbar gärna när det fi nns möj-
lighet. Jag är litet av en rastlös själ och mår oftast 
bra av att ha fullt upp. Fördelen med att vara VVS-
montör är att det alltid fi nns gott om jobb. Det är 
också skönt att ha ett annat forum än brottningen 
ibland, eftersom det kan bli väldigt enkelspårigt 
annars. 

Yrkesvalet gjorde Johan Eurén när han var i 
20-årsåldern. 

– Jag hade en kompis inom brottningen som var 
rörläggare. Vi var ganska tajta och jag ville helt 
enkelt bli som honom. Redan sista året på gym-
nasiet där jag läste samhälle/ekonomi, kom 
tanken att göra något annat i stället. 

Efter gymnasiet följde en tid med olika 
ströjobb.

– Jag hoppades ett tag att jag skulle kunna 
livnära mig på brottningen, men de planer-
na fi ck jag ge upp ganska snabbt, säger Johan 
Eurén med ett skratt.

Ett avgörande möte
Avgörande för klivet in i VVS-branschen och valet 
av arbetsgivare blev ett möte med en kvinna på 
arbetsmarknadsenheten i hemkommunen.

– Av en ren händelse hade hennes gubbe en stor 
VVS-fi rma. Det var Bosses fru som jag träffade. 

Bosse heter Gustavsson i efternamn och äger 
Canmera Comfort med cirka 40 anställda. Johan 
Eurén anställdes som företagslärling där 2006. 
Studieperioder på IUC i Katrineholm varvades 
därefter med praktik hos arbetsgivaren i Göte-
borg.

– Min utbildningstid blev utdragen. På grund 
av brottningen tog det tid innan jag fi ck ihop till-
räckligt med lärlingstimmar och jag bommade 
det första branschprovet. Det skulle inte förvåna 
mig om jag är VVS-montören som gått som lärling 
längst tid, säger Johan Eurén.

Sin första mästerskapsmedalj som senior tog 
han 2010 genom ett EM-brons.

En typisk dag för Johan Eurén (mellan tävlingar och träningsläger):

07.00: 

Kliver upp.

09.00–10.00: 

Träningspass.

12.30–16.30: Jobb 

som VVS-montör.

19.00–20.30: 

Träningspass.

11.30: Lunch.07.30: Frukost. 17.00: Middag. 23.00: Läggdags.

Johan Eurén
VVS-montör på väg till Rio-OS
I mitten av augusti går brottaren Johan Eurén sin 
första match i sommar-OS i Rio de Janeiro i Brasilien. 
VVS-Forum har träff at honom under uppladdningen 
inför mästerskapet där han varvat träningspass med 
jobb som VVS-montör för Göteborgsföretaget Canmera 
Comfort. 
Text: Klas Sörbo  Foto: Johannes Berner

” Det är också skönt att ha ett 
annat forum än brottningen 
ibland, eftersom det kan bli 
väldigt enkelspårigt annars.”

»
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– Efter det tog idrottskarriären fart med 
många tävlingar och träningsläger och sedan dess 
har jag bara jobbat sporadiskt. Det har blivit några 
hel- eller halvdagar då och då. Jag har legat ute 180 
dagar om året på grund av brottningen men Can-
mera har varit väldigt förstående för att jag varit 
borta så mycket och det är jag väldigt tacksam över.

Basen för sin försörjning har han annars genom 
ett stipendium från Sveriges Olympiska Kom-
mitté, SOK. Några sponsorer eller reklamkontrakt 
har han inte. 

Ville inte få spö av brorsan
Johan Eurén var sju, åtta år när han började med 
brottningen.

– En av mina yngre bröder ville börja boxas, 
men det fi ck han inte för mamma, så mina föräld-
rar tog med honom till en brottningsklubb i stäl-
let. För att jag inte skulle åka på stryk av lillebror 
blev jag tvungen att hänga på brottningen. Sedan 
gick åren och brorsan la av medan jag står här nu. 

Vägen fram till OS-nomineringen har dock inte 
varit spikrak. Förra årets tävlingssäsong spoliera-
des på grund av en knäskada.

– Egentligen hade jag tänkt att avstå EM i 
mars tidigare i år. Men eftersom jag varit borta 
så länge på grund av skadan var jag tvungen att 
ha en tävling innan OS-kvalen och då fanns det 
inte så många att välja på. Min inställning inför 
EM var mest att känna om knäet höll, men sam-
tidigt var jag väldigt sugen på att brottas igen.

Knäet höll och lusten att åter brottas bar 
Johan Eurén fram till karriärens tredje EM-
brons. Därefter följde tre OS-kvaltävlingar 
inom loppet av några veckor där det krävdes 
en fi nalplats för att kvalifi cera sig till Rio.

– Jag släppte den första tävlingen i Serbien 
och satsade i stället på den andra i Mongoliet. I 
värsta fall hade jag då en ny chans i det tredje kva-
let som gick i Turkiet.

Tävlingen i Mongoliets huvudstad Ulan Bator 
blev en missräkning genom förlust redan i den 
andra matchen.

– Därmed hade jag kniven mot strupen i Tur-
kiet. Jag lyckades ta OS-platsen genom att vara 
obesegrad fram till fi nalen, men man ska ha klart 
för sig att vägen dit var krokig. Jag fi ck en väldigt 
seg start och låg under med 0–3 i en av de första 
matcherna.

Brons att försvara
Johan Eurén har ett brons att försvara från Lon-
don-OS och siktar ännu högre i Rio. Samtidigt är 

motståndet väldigt 
tufft med ett tiotal 
medaljkandidater.

Närmast väntar 
fl era träningsläger 
för Johan Eurén 
och sannolikt har 
han nu gjort sitt sista arbetspass som VVS-montör 
innan OS. Vad som händer därefter är oklart.

– Först och främst ska jag klara av sommarens 
stora uppgift, sedan får vi se vad kroppen och 
huvudet säger. Oavsett vad fortsättningen blir 
kommer jag att behöva en längre paus från brott-
ningen.

Den pausen kan vara något för Canmera Com-
fort att se fram emot. n

” Det skulle inte förvåna 
mig om jag är VVS-
montören som gått 
som lärling längst tid.”

Johan Eurén
ÅLDER: 31 år.
FAMILJ: Sambo.
BOR: Partille.
FÖRENING: Örgryte IS.
BROTTNINGSMERITER: 
OS-brons 2012, VM-
brons 2013 samt EM-
brons 2010, 2014 och 
2016.

” Först och främst ska jag 
klara av sommarens stora 
uppgift sedan får vi se vad 
kroppen och huvudet säger.” 

»
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Sebastian Lönnborn, 

Eslöv, i blått.


