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Att komma till Grums kan vara som 
att hitta hem även om man aldrig va-
rit där förut. Så kände Allan och Lise-
Lott det när de såg huset i Segmon 
för några år sedan. Kärlek vid första 
ögonkastet.

Paret Grimm har en viss vana av kärlek och 
ögonkast. Deras eget första möte är romantik 
i kubik. Kärlek vid första ögonkastet.

– Nej andra egentligen, säger Lise-Lott, 
och berättar:

– En kompis skulle fira påsk med sin kille 
från Arvidsjaur. De ville att jag skulle hänga 
med för att eventuellt fatta tycke för en kom-
pis till honom. Jag flög ensam och möttes på 
flygplatsen av en riktig bonnläpp norrlänning 
som bekräftade alla fördomar man möjligtvis 
kan ha. Jag tyckte synd om honom för att han 
var så ful, säger hon och skrattar.

Men Lise-Lott är inte dum, efter ett tag 
började hon ana ugglor i mossen och mycket 
riktigt – det var Allan som hade klätt ut sig i 
herrsingel, peruk och öronlappsmössa. 

– Jag hade hört att Lise-Lott hade humor så ..., 
säger Allan och flinar gott åt minnet. 

Det mötet mynnade ut i att en fyraperso-
ners familjen Grimm nu kan samlas här neråt 
sjön, en varm och skön försommarkväll, för 
att prata lite om familj, kärlek, boende och 
framförallt idrott. 

Internationella idrottsframgångar
Familjen Grimm är riktiga hejare på sina 
idrotter. Så hejare, att de båda har interna-
tionella mästerskap i sin karriär. Frågar man 
gemene grumsinvånaren om de vet vem Al-
lan eller Lise-Lott Grimm är så är det klart att 
några känner dem, men inte för deras presta-
tioner utan för att de är trevliga grannar eller 
kompisar. Att Allan har ett bästa resultat som 
total fyra i världscupen i speedski eller att 
Lise-Lott har ett VM-brons i karate i grenen 
Kobudo är det få som vet. 

– Det är inga stora publiksporter. Media 
kanske nämner det i en notis eller i lokala ny-
heter annars är det inte mycket uppmärksam-
het. Man brukar konkurreras ut från nyhetssi-
dorna av att juniorlaget i fotboll vunnit serien 
eller så, skojar Allan.

Lite uppmärksamhet i media
Förutom när Allan låg sammanlagd tvåa i 
världscupen inför tävlingar i Kanada, då 
var han med i ett rep på Värmlandsnytt och 
SVT24. 

– Utomlands får vår idrott en helt annan 
uppmärksamhet. Där blir man behandlad som 
en idrottsman, säger Allan. 

När Lise-Lott tog sin bronsmedalj i Karl-
stad (till och med) satt det något hundratal 
åskådare på läktarna. 

– Folk har hört talas om idrotterna men de 
får väldigt lite medialt utrymme, säger hon. 
Och nu kanske läsaren förstår varför hon inte 
hört talas om Allan och Lise-Lott Grimm i 
idrottssammanhang. 

Sedan är det inte så att de direkt basunerar 
ut sina framgångar. Båda två har helt vanliga 
jobb och lever ett helt vanligt liv. 

– När man i vår familj kommer hem med en 
silverpokal är det ingen som gör vågen direkt, 
säger Allan och flinar.

– Nej, vi pratar väl inte om det själva, in-
stämmer Lise-Lott. 

Drömsporten är karate
Hon har hållit på med karate sedan hon flyt-
tade från Mariestad till Karlstad för att gå på 
lärarhögskolan. 

– Jag har nog alltid velat träna karate men 
det fanns inte i Mariestad då. Sen har jag spe-
lat mycket fotboll, i allsvenskan också, men 
vid en viss gräns var jag tvungen att välja 
sport, säger Lise-Lott. 

VM-bronset togs som sagt i Kobudo där 
man strider med en lång stav, bo. Lise-Lott 
tävlar huvudsakligen i kata där man inte slåss 
mot en medtävlare utan gör en uppvisning. 
Den lilla knölen på näsan är ett minne från 
när hon tränade kumite (fighting).

– Om idrotten riskerade att vanställa mitt 
ansikte var det inte värt det, säger hon.

Speedski först som vuxen
Allan har också utövat ett flertal idrotter, 
bland andra amerikansk fotboll som han 
tvingades sluta med för att han inte tålde 
smällarna mot huvudet. Det alpina har han 
i blodet, från hembygden i Lappland men 
Speedski kom han i kontakt med först när han 
flyttat till Karlstad där en arbetskamrat intro-
ducerade honom.

– Jag fick låna hans grejor och prova på 
att åka på ett träningsläger. Då var jag snab-
bast men inte sedan när de andra åkte på rik-
tigt. Efter något års träning blev jag uttagen 
till landslaget och i fjol blev jag fyra i totala 
världscupen. Av de 14 senaste internationella 
tävlingarna har jag kommit bland de tio bästa 
på 13 av dem, varav ett par pallplatser, säger 
Allan stolt. 

Storheter i 
lilla Segmon

Lise-Lott Grimm har 
krönt sin idrottskar-

riär inom karate med 
ett VM-brons 

i grenen Kobudo.

Får turas om att satsa
Sin nästa storsatsning tänker han sig om nå-
got år. För tillfället är det Lise-Lott som trä-
nar lite mer för att ställa upp i lag-SM i höst. 
Båda kan inte satsa fullt ut samtidigt eftersom 
de har en familj att vårda. Därför får de i de-
mokratisk anda turas om – när den ena satsar 
får den andra stå tillbaka. 

Orsakerna till dalgångarna i satsningarna 
heter Elliot och Benjamin och är två små 
Grimmare som just nu ägnar sig åt att äta Ma-
riekex i sulkyn respektive utforska det spän-
nande vattnet. Benjamin upptäcker att det är 
kallt fortfarande, när han går för långt ut och 
får gummistövlarna fulla med vatten. 

Men inget gnäll, den där lille pojken visar 
redan att han är ett tåligt idrottarmaterial. 
Möjligheten till rörelse och bus var en av an-

ledningarna till att Allan och Lise-Lott ham-
nade i Segmon.

– Vi kollade runt lite när vi kände att vi ville 
ha hus. Så såg vi vårt i Segmon och föll direkt. 

Hem till Segmon
Det ligger fint, nära vattnet och har en stor 
trädgård som man kan röra sig ordentligt i. 
Eftersom vi båda gillar idrott vill vi ge barnen 
samma möjlighet, säger Lise-Lott.

De båda inflyttade värmlänningarna trivs 
mycket bra med sitt boende och sina grannar. 
De talar varmt om hjälp de fått av knappt be-
kanta grannar och om hur välkomna de känt 
sig. 

– Vi har kompisar i Karlstad som säger: 
Flyttar ni dit? Grums flyttar man ju från, inte 
till. Men vi stortrivs här.

Allan Grimm är en lokal doldis men en världskändis inom speedskin, där han under året som 
gått legat i världstoppen, och slutade som fyra i totala världscupen. 

För Lise-Lott och Allan Grimm var det kärlek vid andra ögonkastet. Huset i Segmon fick deras 
hjärtan att klappa redan första gången de såg det.


