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Glenn Hysén har hjärtat på rätta stället

Dé é gött att 
göra gott

Den omtyckte före 
detta fotbolls- 

spelaren Glenn Hysén, 57, är 
mycket populär och har en 
speciell plats i svenskarnas 
hjärta men framför allt hos 
göteborgarna där han nästan är 
ikonförklarad. Och nyligen 

visade han upp ännu en bra sida 
av sig själv då han besökte 
äldreboende Ängsgårdsbacken 
och en av hans största fans 
Marianne Persson, 75. Hon har 
tre stora intressen i livet; bingo, 
mat och Glenn Hysén.

– Det här kommer jag aldrig 

glömma. Det var jätteroligt att 
han ville komma hit och träffa 
mig, jag har beundrat honom i 
hela mitt liv och Blåvitt ska det 
vara, ingen öisare och skit, 
berättar hon för GP.

Det var personalen på 
boendet som ville uppfylla 
Mariannes önskan och bjöd in 
Glenn som självklart tackade ja.

– Det var självklart att göra 
detta. Det tar en timme att 
komma hit och tjöta lite och det 
uppskattas ju, det är inget 

märkvärdigt. Jag tycker alla 
som kan, ska ställa upp, säger 
Glenn. 

Han har dessutom, på eget 
bevåg, köpt med sig en blom 
bukett för att lämna till 
Marianne och sätter sig sedan 
ner för att äta en rejäl bit 
fotbollstårta. Sedan visar hon 
honom runt för att hälsa på 
sina kamrater.

Av Lotta Gray 
Foto: IBL

Att Glenn Hysén är en riktig go och glá 
göteborgare har väl ingen missat. Men nu 
tar han vänligheten till en helt ny nivå och 

delar ut blomster till sitt största fan. 

Det var inte bara 
Marianne som 

blev överraskad. 

Naturligvis var 
det fotbollstårta 
som landade på 

bordet. 
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Marianne var 
tacksam och 

rörd över både 
blomster och 

besök. 

Glenn fick 
många nya 

vänner denna 
härliga dag. 

Hon har följt 
Glenns karriär 
genom livet. 

Fotbollsikonen 
blev varmt 
välkomnad.

Självklart bjöds 
det upp till dans.

– Det är klart 
man vill göra 

gött, sa Glenn. 


