Gösta Leandersson
1918-1995
Friidrott långdistanslöpare

Gösta är ende svensk som vunnit Boston Maraton

Gösta Leandersson en legend på maraton
Gösta föddes 1918 och växte upp i Tiarp utanför Falköping
Tiarps Idrottsförening var ett kamratgäng mera en klubb, den existerade under 1930- och
1940-talet. Sommaren 1931 började några pojkar ägna sig åt höjdhopp i en trädgård som
ligger nära Tiarps Kyrka. Det var brödraparet Hugo och Gösta Leandersson och ett antal
grabbar. Gösta 13 år de övriga ett par år äldre, det var Gösta som höll i klubban när
föreningen bildades.
1939 blev Tiarps Idrottsförening medlem i Svenska Riksidrottsförbundet (RF). För att tävla
utanför hemorten krävdes det medlemskap, första tävlingen gick i Lerdala. Med en lånad bil,
en cabriolet med tre man i förarsätet och två i bakluckan. Året därpå gick
Skaraborgsmästerskapet i Tibro där vann Gösta sitt första mästerskap på den långa banan
7,000 meter. Under åren 1941 och 1942 representerade Gösta Falköpings AIK samt SJs IF.

Gösta Leanderssons karriär blev lång började i början 1930- talet och tävlade en bit in på
1950-talet det blev många mil under åren. Som 25 åring besegrade han 1943 hela den svenska
eliten i den tidens fyra stora långdistanstävlingar Halmstad maraton, Kungsbacka, Lundby,
och Stockholms maratonlopp. Gösta blev sedan Svensk mästare i maraton fyra gånger och två
gånger på 25,000 meter.
Vid Europiska mästerskapen i Kosice f.d. Tjeckoslovakien deltog Gösta tre gånger i stora
maratonlopp i Kosice blev tvåa tid 2:37.00 1946 och vann 1948 tid 2,34,46 och 1950 tid
2:31.20
Blev sedan uttagen att representera Sverige i en landskamp mot USA 1949, där han vann med
fem minuter bättre tid än tvåan.

Segrarpriset från 1948 i Kosice

Nästa stora tävling om inte den största i världens äldsta återkommande maratontävling Boston
maraton. 1949 segrade han överlägset på tiden 2;31.50 Deltog även 1953 och blev trea efter
att ha lett större delen av loppet, ändå noterade han den överlägset bästa tid någon svensk
dittills hade uppnått på distansen 2.19.36, Kort tid därefter vann han öppna amerikanska
mästerskapet i maraton.

B.A.A. Boston Maraton
3:dje pris 1953

Under sitt tävlande inträffade ofta skador särskilt tragiskt var det inför OS i London 1948
då han ej kunde träna tillräckligt och klarade inte kvalgränsen.
Från 1960 var Gösta åter västgöte och bosatte sig i Lidköping med sin familj och arbetade på
en Ungdomsvårdskola fram till sin pensionering. Gösta avled 1995.

53:e Boston Maraton – tisdag 19 april 1949
Osäker på sin kondition sprang Sveriges Karl Gösta Leandersson sträckan 10
dagar innan tävlingen och inofficiellt slog han rekordet på sträckan men skadade
då också sin hälsena i det loppet. Men den svenske mästaren tillfrisknade i tid
för att sedan vinna med 3 min och 8 sekunder på tiden 2.31;50 före Vic Dyrgall
och efter att precis ha undgått att bli påkörd av en bil i Auburndale innan
svängen in på Commonwealth Avenue
1 Gösta Leandersson, Sverige

2.31:50

2.Victor Dyrgall, (NY)

2.34:42

3.Louis Vit, (MA)

2.36:48

57:e Boston Maraton – måndag 20 april 1953
Återigen blev den record – den här gången av den lättaste vinnaren någonsin av
Boston Maraton. Japans Keizo Yamada, som bara vägde ca 50 kilo och var
endast 157 cm lång. Han tog ledningen på Heartbreak Hill och vann 28 sekunder
före Finlands Veikko Karvonen. Yamadas tid var 2.18:51. Sveriges Karl Gösta
Leandersson, 1949 års vinnare, drog upp ett rekordtempo de första 19 miles med
Karvonen och Yamada jagandes efter. Loppet genomfördes till av John L Kellys
ära, en löpare från Boston Universitetet, som i hemlighet bar B.A.Aenhörningen och dess färger. Den ”yngre” Kelly (ingen relation till John A,
”Den äldre” Kelly) slutade på 5:e plats med tiden 2.28:19
1.Keizo Yamada, Japan

2.18:51

2.Veikko Karvonen, Finland

2.19.19

3.Gösta Leandersson, Sverige

2.19:36

Meritlista

Föreningar
Tiarp

1931-1940

Falköping AIK

1941-1942

SJ;s IF

1943

KFUM Borås

1945

IFK Östersund

1946

Vålådalen

19

Svensk mästare
1945

Guld

1949

Guld

25,000 meter

Övriga placeringar
1946

Brons

1947

Brons

1948

Silver

1950

Silver

1951

Silver

1954

Brons

Svensk mästare
1945

Guld

1948

Guld

1949

Guld

1950

Guld

Maraton

Landskamp Norden – USA

1949

Maratonlopp
Maraton Kocice (Tjekoslovakien)

1946

2:a

2,37,00

1948

1:a

2,34,46

1950

1:a

2,31,20

Boston Maraton USA

1949

1:a

2,31,50

Boston Maraton

1953

3;a

2,19,36
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Motivering: Vålådalens SK . Gösta var 5;a i maraton på EM 1946 0ch 4;a 1950. Han vann
Kosice-maran 1948 och 1950 och Boston-maraton 1949. Han blev svensk mästare på 25,000
meter 1945 och 1949 och i maraton 1945, 1948-1950.Desutom blev han amrikansk mästare i
maraton 1953.
Gösta belönades som hedersmedlem i Svenska Maraton sällskapet.
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