
Steffen Tangstad har mistet 
følelsen i hendene og 
føttene: – Det er vanskelig å 
lage mat  

 

NERVESYKDOM: Steffen Tangstad har fått nervesykdommen polynevropati, som 
gjør at han får lammelser i hendene og føttene. Foto: Vegar K. Vatn 

 Av Vegar Vatn 

Publisert:28. oktober 2018, kl. 05:30 

Tidligere tungvektsbokser Steffen Tangstad (59) er rammet av en nervesykdom som 
gjør at han ikke lenger kan gå. 

– Jeg har ikke følelse i føttene og fingrene, og jeg kan ikke gå uten 
gåstol, sier Tangstad. 

– Jeg kan heller ikke skrive med penn og papir og det er vanskelig å lage 
mat. Jeg har problemer med å holde rundt kopper og glass. Det er ikke noe 
kraft. 

Tangstad er rammet av polynevropati, som betyr at perifere nerver i 
kroppen, særlig i føttene, leder nervesignaler dårlig. Sykdommen kan gi 
lammelser og gjør det for mange vanskelig å gå. 
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– Det er en situasjon jeg må venne meg til og ikke minst akseptere for 
å få det til å fungere i hverdagen. Det er sånn det er, og det blir ikke 
bra, så det er ikke noe annet å gjøre enn å akseptere det, sier han. 

Bokset om tungvektstittelen 

Tangstad er blitt europamester i proffboksing to ganger og er den eneste 
nordmannen som har bokset om tungvektstittelen. Det skjedde 6. 
september 1986, da han møtte Michael Spinks i Hilton Arena i Las Vegas. 

Tangstad bokset en god kamp og var med på notene i starten, men gikk i 
bakken i tredje runde og måtte gi seg i fjerde. 

LES OGSÅ: Spinks om Tangstad: – Jeg likte ham 

(Saken fortsetter under bildet.) 

 

TUNGVEKTERE: Steffen Tangstad under VM-kampen mot Michael Spinks 
i Las Vegas 6. september 1986. Foto: NTB scanpix 

Sykdommen han sliter med merket han de første symptomene på for 
omtrent halvannet år siden. 

– Det kom veldig fort. Jeg merket at jeg begynte å få problemer med å 
gå. Først kjøpte jeg meg en stokk og klarte meg med det, men så ble 
det verre og verre. Nå bruker jeg gåstol, sier Tangstad. 

https://www.tb.no/sport/boksing/tonsberg-kameratene/spinks-om-tangstad-jeg-likte-ham/s/5-76-723401


Mangler kraft 

For tiden holder han seg mest hjemme i huset på Kaldnes, der han har 
bodd i over 30 år. Han har hjemmehjelp, og en kamerat handler dagligvarer 
for ham. 

– Det er vanskelig å komme seg rundt. Jeg går ikke noe særlig ut nå, 
og regner ikke med å gjøre det det neste halvåret heller, sier han. 

Han tror ikke at han vil bli noe bedre. 

– Sykdommen har utviklet seg hele tiden, så jeg tror det blir verre. Det går 
oppover i bena. Jeg frykter rullestol er det neste, sier han. 

Skyldes ikke boksing 

At Tangstad er rammet av sykdommen kan ikke forklares med at han har 
vært bokser på toppnivå. 

– Utvikling av polynevropati kan ha mange årsaker, men boksing er 
ikke en av dem, sier overlege Sigrid Svalheim på nevrologisk avdeling 
på Rikshospitalet. 

Polynevropati kan utvikles som følge av blant annet B12-mangel, 
sukkersyke, alkoholmisbruk og kreftsykdom, men i over halvparten av 
tilfellene blir ikke årsaken funnet. Sykdommen fører til lammelser og 
følelsesfrafall i føtter og hender, som beveger seg gradvis oppover. 

– Det er veldig forskjellig hvor alvorlig sykdommen rammer. Noen kan føle 
at de går på puter og ikke ha noen andre plager enn det, andre kan få 
større lammelser, sier Svalheim 

Hvis man finner ut hva som er årsaken til sykdommen og behandler den, 
kan utviklingen stoppe opp. 

– Behandlingen er å prøve å finne årsaken og behandle den. Hvis det 
for eksempel skyldes sukkersyke, kan det hjelpe å behandle 
sukkersyken. Hvis man ikke finner årsaken er det vanlig at 
sykdommen vil utvikle seg langsomt videre, sier Svalheim. 

Kommer på sokkel 

Tangstad fyller 60 år neste sommer, og da vil en byste av ham bli avduket i 
byen. Billedhugger Svein-Tore Kleppan er i gang med produksjonen, men 
det er foreløpig uklart hvor den skal stå. 

Det er Sissel Tveito som har samlet inn pengene til prosjektet. 



– Det han gjorde var en formidabel prestasjon av en vanlig gutt fra 
Tønsberg. I tillegg er han en fantastisk fin fyr. Det er på tide at han blir 
hedret med en byste, sier Tveito. 

For å få tak i penger til bysten skrev hun til alle rikingene hun kom på. 

– Jeg fikk svar fra tre, og de har bidratt med penger, sier hun. 

Bysten skal være klar til Tangstads 60-årsdag 22. juni neste år. Tangstad 
selv er glad for initiativet. 

– Det er veldig gøy, sier han. 

https://www.tb.no/sport/boksing/tonsberg/steffen-tangstad-har-mistet-
folelsen-i-hendene-og-fottene-det-er-vanskelig-a-lage-mat/s/5-76-920349 
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