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Börje Salming om sina föräldrar: ”Jag hade inte gråtit på 
många år” 
 
I veckans avsnitt av Brevé Bromé med Lotta Bromé gästar hockeylegendaren Börje 
Salming som öppenhjärtigt pratar om relationen till sin mor och till sin tidigt bortgångne 
far. 
 
I avsnittet pratar Salming om sin uppväxt och om sin pappa, som förolyckades när Salming var 
5 år.  Det var först när han i vuxen ålder, tillsammans med sin exfru, besökt ett läger som han 
kunde släppa ut känslor som hållits inne sedan barndomen. 
 
— Jag hade inte gråtit på jag vet inte hur många år, avslöjar Börje 
Salming i Brevé Bromé 
 
Samtalet fortsätter kring legendarens mångåriga hockeykarriär 
med skador och relationen till mamman som fortfarande är i livet 
och som följt honom genom karriären. Flera gånger har hon följt 
med till Salmings andra hemstad, Toronto. 
 
- Sista gången hon var där var hon 85 och då var det när tröjan 
hängdes upp i taket. Då var hon med och kom ut på isen, det 
glömmer hon aldrig. Hon tyckte det var så fint och roligt att vara 
där. 
 
Hela samtalet med Börje Salming, Christer Björkmans Mello-tips och mycket annat går att 
lyssna på i podcasten Brevé Bromé. 
 
Smakprov ur podcasten och avsnittet i sin helhet hittar du här: 
https://podme.com/podcast/1373  
  
 
OM LOTTA BROMÈ 
Under sin tid med P4 Extra tog Bromé hem åtta vinster av åtta möjliga som populäraste 
programledare i SIFO:s årliga undersökning och lyssnarsiffrorna steg från ca 800 000 till 1.5 
miljoner per program. Tidigare har Lotta varit programledare för bland annat Söndagsöppet och 
arbetat med Radiosporten. Hon var SVT:s julvärd 2003 samt har medverkat i På Spåret - som 
hon vann tillsammans med Carl Jan-Granqvist. 
 

OM PODME 
PodMe är en podcastplattform som tillhandahåller såväl gratis- som Premium podcasts. PodMe 
finns tillgängligt både på web, i App Store och Google Play. PodMe lanserades 2017 och 
erbjuder premiumpodcasts såsom Rättegångspodden, Partners in Crime och 
originalproduktionen Hemsökta platser. 
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Pelle Porseryd, PodMe 070 733 7544, pelle@podme.com 
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