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TOMTEN FRIBERG efter seger på sin kämpe GOD GUY i en comeback-ritt
den 1 mars 1991. Det blev Tomtens näst sista seger. Han red fem vinnare den
vintersäsongen efter att haft ett långt uppehåll. Foto: S
2008-09-29

”Tomten” Friberg är död
En välkänd galopp-profil har gått bort. Bertil ”Tomten” Friberg,
tidigare toppjockey och tränare, började sin karriär på Ulriksdal
och hörde under många år till de ledande jockeyerna. Han var
känd som en genuin hästkarl och en föregångare i sitt sätt att
rida.

Bertil ”Tomten” Friberg, avled en vecka före sin 67-årsdag efter en
lång tids sjukdom. Tomten började som lärling på Ulriksdal för
stortränaren Gösta Wahlberg i slutet av 50-talet. När galoppen flyttade
till Täby inledde han en mycket framgångsrik period som jockey.
Tomtens jockeykarriär spände över 1958 till 1992, med några avbrott
de sista tolv åren då han egentligen hade lagt stövlarna på hyllan men
ibland gjorde en tillfällig comeback. Vilket inte sällan slutade med
besök i vinnarcirkeln.
Totalt blev det 1.597 ritter och 256 vinnare vilket gav en livsprocent på
16%. Det är inte många som klarat mycket mer än 10% efter 34 års
ridande.
Hans bästa år var 1971 då han med 41 vinnare av 158 ritter (26%)
blev champion före Sam Friberg. I övrigt var han nära championatet
flera gånger och sju gånger bland de 10 främsta i Sverige.

http://www.skandinaviskgalopp.com/servlet/VSP?id=sg&lang=2008&page=prefArtitem.vsp&$dialog.IDITEM=S000004034

Sida 1 av 4

2016-11-09 14:27

Han red 14 storloppsvinnare, bland annat de klassiska Svenskt Oaks
med Sametist 1966 och JK Jubileumslöpning med Manesco 1972.
1982 började han träna och hade fram till 2001 sammanlagt 862
starter, 76-51-68 och 2.164.900 kr intjänade i Sverige. Hans
verksamhet var hela tiden på Täby Galopp.
Hans meste vinnare var God Guy som hade 13 segrar under 6
säsonger. Andra hästar han trände var bl.a. Spectacular Slew, Miami
Spice, King of my Heart, Bright Moth.
Tomten var liten och lätt under lärlingstiden men fick senare stora
problem med att hålla vikten, vilket gjorde att han inte kunde rida
under 60 kg. Att rida med sådan framgång och ta jockeychampionat
under sådana förhållanden torde vara unikt.
Tomten avslutade sin tränarlicens 2001 och ägnade därefter flera år att
hjälpa andra tränare på Täby med hästar som behövde massage eller
laserbehandling, kunskaper som han lärde sig tidigt och var något av
en pionjär med att använda i den svenska galoppsporten.
Det som mest utmärkte Tomten Friberg som jockey och hästmänniska
var enligt många att han hade en stor medfödd känsla för sitt gebit.
(Statistik och faktauppgifter om Tomten Fribergs karriär är framtagna
av BZ på SRB).

Så här säger några av Tomten Fribergs vänner
om honom:
Rolf Wuscha, tidigare jockey och tränare:
”Vi var vänner sedan Ulriksdalstiden då han först kom till Gösta
Wahlbergs stall som lärling. Han var väldigt liten och vägde bara 38 kg,
fullt vinterklädd. Det var på den tiden Leif Rydh var förstejockey i
stallet och jag själv andrejockey. Tomten visade redan från början en
medfödd känsla för hästarna och jockeyyrket. Han hade allting inbyggt
i sig och löste alla problem snabbt. Det som tog andra flera veckor att
lära sig, lärde han sig på en dag. Han var en enorm naturbegåvning.
Han älskade alla djur och kunde läsa av både hästar, hundar och katter
direkt han såg dem. Som jockey hade han en otrolig tempobedömning
och var alltid väldigt lugn.
Tomten gav hela sitt liv för galoppsporten.””
Wuscha fortsätter:
”När han kom som lärling var det flera ”fribergare” i farten, det var
Stig, Sam och Ted. Eftersom Bertil Friberg var så liten och man
brukade ge folk ”öknamn” så började vi kalla honom för ”tomtenissen”.
Det var så det blev ”Tomten”. Alla har sedan dess alltid kallat honom
för det.”
(Det finns flera historier om hur Tomten fick sitt nicknamn. En annan är
att det var några spelare på 60-talet som tyckte det var rena ”julafton”
när Tomten red, han vann ju nästan jämt. Han var som en ”jultomte”
helt enkelt).
Kristina Lokrantz, tränare:
”Tomten red åt mig och Henry Meisel under många år. Vi använde
honom så ofta vi kunde till våra hästar. Det fanns ingen som red som
han, han var helt överlägsen. Han hade en fantastisk tempobedömning,
en enorm hästkänsla och en modern jockeystil, som ingen annan i
Sverige vid den tiden, ihopkrupen som en boll. Ofta trodde man att han
hade somnat, eftersom han inte rörde sig och hästen låg långt bak i
fältet. Men sedan kom han först i alla fall. Han var egentligen för tung
för att vara jockey, ändå lyckades han så bra. Jag minns när vi ville att
han skulle rida Rutger Hermes, vintern 2001. Tomten hade egentligen
lagt stövlarna på hyllan, men han hoppade ändå upp i sadeln och vann
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fem segrar, två på Rutger Hermes och tre på sin God Guy.”
Johan Stenström, tidigare jockey:
”Tomten var en föregångare med sin ihopkrupna ridstil och med
stigbyglarna på fotbladen. Han red som en amerikansk jockey utan att
ens ha sett en sådan. Sedan satt han bara i loppet och väntade ut de
andra, manade på sin häst precis i tid för att komma först över
mållinjen. Han hade en medfödd talang för det här yrket som ingen
annan.
Och han var en riktigt god vän.”
Bendik Bö, tränare:
”Det finns ingen som hade en sådan naturlig begåvning för hästar som
Tomten hade. Han var en otroligt bra jockey. Helt cool under loppen,
bara satt stilla på hästen, men när mållinjen kom var han ändå ofta
först. Det var alltid roligt att rida för honom. Bland annat red jag God
Guy, som verkligen var en speciell häst. Tomtens order brukade bara
vara; ”sitt bara still hela vägen även om han inte vill gå, på upploppet
är det bara att styra ut honom så springer han av sig själv”. Han kände
sina hästar och ridorderna fungerade för det mesta.”
Mikael Tjernström, assisterande tränare:
”Jag har känt Tomten ända sedan jag var liten och började inom
galoppsporten. Han har lärt mig väldigt mycket och jag red mina första
lopp för honom, bland annat på God Guy, en häst många ryttare fick
prova på. Tomten behöll alltid lugnet i närheten av hästar, han blev
aldrig stressad och satt inne med mycket kunskap.”
HELENA MANSÉN
FOTO:

STEFAN UPPSTRÖM.
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