
           



 

 
 

  
Utrymmeförpersonlighet
När det gäller att frakta människor fungerar deflesta bilar bra. väghållning lämnar Volvo 343 utrymmeför personlighet.
Menhurgår det när du behövertransportera något skrym- Vill du att bilkörningen ska vara enkel och okomplicerad
mande? När ett vanligt bagageutrymmeinte räckertill? väljer du naturligtvis Volvos lättmanövrerade steglösa auto-
Detär vid detillfällena du verkligen förstår att uppskatta för- matväxling. Föredrar du att växla själv kan du istället välja
delarna med Volvo 343. Där finns utrymmeför personlighet! Volvo 343 med 4-växlad manuell växellåda. Båda de här
När du behöverextra utrymmefäller du bara fram bak- modellerna har sammajämna viktfördelning med motorn
sätet, ett par enkla handgrepp och du merän tredubblar last- fram och växellådan bak. Och detär viktfördelningeni
utrymmet! Sen spelar det nästan ingenroll vilken hobby kombination med de Dion bakhjulsupphängning som läg-
eller vilka fritidsintressen du har, utrustningenfår plats. Och ger grundentill 343:ans lovordade vägegenskaper.
skulle du byta hobby så behöver du inte byta bil för det! Volvo 343 är välutrustad och pålitlig för att ge tryggheti bil-
Till en Volvo 343 finns också en mängdtuffa och praktiska ägandet. Och den överlägsna väghållningen plus den prak-
tillbehörför olika behov och smak, t.ex. soljalusi, , - tiska kombikupékarossen ger utrymmeför person-
stripes, lättmetallfälgar och hundnät. TEAere, bådebildligt och bokstavligt talat!

Avennär det gäller köregenskaper och VOLVO

3SÅ43
Redan tredje mestköpta.

   

   

Bränsledeklaration enligt Konsumentverkets riktlinjer:
Blandad körning 0.90-0.95 l/mil.
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==BertilWestblad   

Ställ inte bara krav på andra
I vår tid har åldersbegreppen allt mer förändrats. Jag minns från min egen
barndom hur man betraktade en 40-åring närmast som gubbe eller
åldring. I dag har vi många aktiva i elitsammanhang i Sverige som uppnått
denna ålder och närmast betraktas som ynglingar. Vi har ju ett färskt
exempeli vår egen förening hur en man på 37 närmast har en spänst och
vitalitet som en junior, och detta har också letttill ett proffskontrakt för
grabbenifråga, allas vår Björn Nordqvist.

O När nu vår egen förening fyller 75 år
kan man därför säga att vi på intet sätt
tillhör idrottsföreningarnas åldringar även

om 75 år är en aktningsvärd ålder. Nej, låt
OSS säga oss vara i föreningarnas medelål-
der men medenvitalitet som pekar på en
fortgående föryngring.

Föreningen bildades alltså år 1904.

Vilket genombrottsår för svensk idrott — då

 

bildades Riksidrottsförbundet, Svenska

Fotbollsförbundet, IF Elfsborg m.fl.

klubbar med profil i vårt land, inte minst
Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg.

Hur såg då föreningsbilden ut 1904, då
Blåvitt startade?

Jag kan bara göra antaganden av

naturliga skäl. Förmodligen bestod den

första styrelsen av aktiva idrottsmän. Av

medlemmar bestod säkert nära 100 20 av
aktiva idrottsutövare. Passiva medlemmar

var säkert sällsynt.
Vad betydde då IFK?
Säkert kände medlemmarna en under-

bar gemenskap inom sin förening. Man

jobbade för att skapa de ringa resurser,

som då behövdes för att tillfredsställa de

idrottsutövande medlemmarnas behov.

Sammanhållningen och gemenskapskäns-
lan skapade förutsättningar för förening-

ens aktiviteter, motsvarande dåtida krav

och inom ramenförtillgängliga resurser.
men inte bara detta. Den starka kärnan

från 1904 skapade förutsättningar för
föreningens fortbestånd ochtillväxt, vilket
vi som i år får uppleva 75-årsjubiléet harall
anledning att eftertänksamt beakta och

uppskatta.

IFK-ordföranden Bertil Westblad på Kamratgården, Blåvitts egen anläggning i Delsjöområdet i Göteborg.
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tillhör idrottsföreningarnas åldringar även

om 75 år är en aktningsvärd ålder. Nej, låt
OSS säga oss vara i föreningarnas medelål-
der men medenvitalitet som pekar på en
fortgående föryngring.

Föreningen bildades alltså år 1904.

Vilket genombrottsår för svensk idrott — då

 

bildades Riksidrottsförbundet, Svenska

Fotbollsförbundet, IF Elfsborg m.fl.

klubbar med profil i vårt land, inte minst
Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg.

Hur såg då föreningsbilden ut 1904, då
Blåvitt startade?

Jag kan bara göra antaganden av

naturliga skäl. Förmodligen bestod den

första styrelsen av aktiva idrottsmän. Av

medlemmar bestod säkert nära 100 20 av
aktiva idrottsutövare. Passiva medlemmar

var säkert sällsynt.
Vad betydde då IFK?
Säkert kände medlemmarna en under-

bar gemenskap inom sin förening. Man

jobbade för att skapa de ringa resurser,

som då behövdes för att tillfredsställa de

idrottsutövande medlemmarnas behov.

Sammanhållningen och gemenskapskäns-
lan skapade förutsättningar för förening-

ens aktiviteter, motsvarande dåtida krav

och inom ramenförtillgängliga resurser.
men inte bara detta. Den starka kärnan

från 1904 skapade förutsättningar för
föreningens fortbestånd ochtillväxt, vilket
vi som i år får uppleva 75-årsjubiléet harall
anledning att eftertänksamt beakta och

uppskatta.

IFK-ordföranden Bertil Westblad på Kamratgården, Blåvitts egen anläggning i Delsjöområdet i Göteborg.
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Menhur upplever vi medlemmar idag vår
förening? Finns gemenskapen kvar sedan
1904? Varför är vi IFK:are och ”blåvita”
idag? Tillåt mig göra några reflexioner.

Först och främst bör man då konstatera
att medlemskadern jämfört med 1904 idag
fått en helt annan sammansättning.

Helt naturligt har vi idag ungefär lika

många passiva som aktiva medlemmar.
Det är inte bara föreningen som blir äldre,

1904 talade man knappast om elitidrott.
Manvar idrottsman helt enkelt! Idag vet:vi
hur annorlunda allt är! Vi består alltså av
aktiva och passiva medlemmar. Vi har

huvudstyrelse, sektionsstyrelser, ung-

domsledare, föräldraförening o.s.v. Vi har

elitidrottsmän, vi har så att säga medelid-
rottsutövaren, vi har juniorverksamhet,

ungdomsidrott, fotbollsskola, skridsko-

skola m.m., m.m.

Hur når våra aktiva fram till IFK:s
hjärta? Hur upplevs ledaren styrelseleda-
moten? Hur upplevs gemenskapen och

var? Vad är klubbkänsla idag och finns

den? Låt oss begrunda detta!

Om jag börjar med den passiva delen av

vår medlemskader, tror jag att den
sönderfaller i två kategorier.

1. De äldre, tidigare mer eller mindre

aktiva som levt med föreningen genom

decennier.

2. Passiva medlemmar varibland många
från orter långt ifrån Göteborg, som är
medlemmarför att de "håller på” IFK.

Denförsta kategorin är utan tvekan en

stor del av föreningens kärna. Blåvitt har
gått dem i blodet. Varje motgång för
föreningen förorsakar nästan sömnlöshet,
varje framgång en stor glädje, ibland

stillsamt förnöjsam, ibland himlastorm-

ande. Samtidigt är dessa medlemmar

nostalgiska och håller ofta fast vid det
gamla. Varje förändring ses med en viss

misstänksamhet. Så gjorde vi förr! Basta!
Dessa medlemmarvill innerligt väl och är
en underbartillgång, som dock ibland kan
bli bromsande.

Kategori nr 2 är i allmänhet flyktig som

daggen. I medgångstider löser man sin
avgift och solar sig gärna i glansen av

framgångar. I motgångens stund ”glöm-
mer” man medlemsavgifter och skriver
gärna anonymakritiska brev. Även bland
dessa finns det dock en positiv och aktiv

kärna.

Dessa är utomordentliga PR-män för

Blåvitt”, speciellt på andra orter och en
icke ofördelaktig källa att hämta stöd från,
i motsatstill den första delen, som endast

är medgångssupporters och som icke kan

acceptera motgången för den egnapresti-

gens skull.

Våra aktiva idag jämfört med 1904- hur
upplever de föreningen? Gemenskapen
finns där säkert men är mera fokuseradtill

"gänget", den egna sektionen och dess

aktiva. Vi har säkert två-
föreningstillhöriga bland dessa. Man är

blåvit för att få tillfälle att utöva en viss
idrott men har kanske starkare förenings-

band till en annan mindre förening.

Inom den egna ”'kretsen” är säkert

klubbkänslan stark men kan vara ganska
ljum för resten av föreningen.

Så till våra juniorer och yngre medlem-
marända ned i ”skolkategorierna”. Dessa

har troligen kommit in i vår förening
genom påverkan av ”blåvita” föräldrar
eller anhöriga eller genom blåvitts image

eller varför inte genom idoldyrkan. Man
vill bli en Ralf eller Torbjörn! Dessa
ungdomarär framförallt i början hängivna
IFK:are. Hur de utvecklas med åren blir
ofta beroende på omhändertagandet och

klubbatmosfären. Kommerde rätt, är de

blåvita för livet.

Därmed har vi kommit till pudelns
kärna. Våra ledare - på olika nivåer och i

olika sammanhang. Hur mycketvilar inte
på dessa! Det är ju de som sertill att vår
förening fyller sin huvudsakliga och

viktigaste uppgift: att fostra och utveckla
våra ungdomar till sunda, positiva och i
laganda och gemenskap formade männi-
skor. För att nå dessa mål behövs
föredömen i högsta grad. Här fyller våra
elitidrottsmän en utomordentligt viktig
uppgift. Detta innebär ett stort ansvar och
kräverstil och balans av den enskilde som
föregångsman. Det krävs också av leda-
ren. Och vi har verkligen ledare som
uppfyller stora krav och som läggernedett
ofantligt stort ideellt och oegennyttigt
arbete, som av många, ja alltför många
betraktas som en självklar sak.

Om jag detta jubileumsår skulle uttala en
förhoppning, så vill jag rikta den till alla
kategorier av medlemmar. Ingenting är

självklart och självverkandei en idrottsfö-
rening. Bakom en allsvensk segermatchi

fotboll ligger ett mångfasetterat mönster
av olika insatser från aktiva och ledare,
men ett lika hängivet arbete ligger t ex

bakom en orienteringstävling, en skridsko-
skola eller en fotbollsskola.

Detfinns anledning att som medlem i IFK

vara lika stolt och tacksam för alla insatser

som görsi vår förening som medlem av en

folkrörelse. Det finns heller ingen anled-
ning att betrakta eventuella motgångar,

tex i fotboll, som en fläck på blåvitts
vapensköld utan istället vara glad och
tacksam för alla som i med- och motgång
arbetar för vår förenings idrottsgärning i
samhället.

Om varoch eni vår förening ställer upp
för detta och icke bara ställer krav på andra
för att tillfredsställa själviska motiv,

kommerflera framgångsrika decennieratt
kunna beskrivas i kommande jubileums-
skrifter, utöver de som behandlas på de
följande sidorna i dennaskrift. =
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sönderfaller i två kategorier.

1. De äldre, tidigare mer eller mindre

aktiva som levt med föreningen genom

decennier.

2. Passiva medlemmar varibland många
från orter långt ifrån Göteborg, som är
medlemmarför att de "håller på” IFK.

Denförsta kategorin är utan tvekan en

stor del av föreningens kärna. Blåvitt har
gått dem i blodet. Varje motgång för
föreningen förorsakar nästan sömnlöshet,
varje framgång en stor glädje, ibland

stillsamt förnöjsam, ibland himlastorm-

ande. Samtidigt är dessa medlemmar

nostalgiska och håller ofta fast vid det
gamla. Varje förändring ses med en viss

misstänksamhet. Så gjorde vi förr! Basta!
Dessa medlemmarvill innerligt väl och är
en underbartillgång, som dock ibland kan
bli bromsande.

Kategori nr 2 är i allmänhet flyktig som

daggen. I medgångstider löser man sin
avgift och solar sig gärna i glansen av

framgångar. I motgångens stund ”glöm-
mer” man medlemsavgifter och skriver
gärna anonymakritiska brev. Även bland
dessa finns det dock en positiv och aktiv

kärna.

Dessa är utomordentliga PR-män för

Blåvitt”, speciellt på andra orter och en
icke ofördelaktig källa att hämta stöd från,
i motsatstill den första delen, som endast

är medgångssupporters och som icke kan

acceptera motgången för den egnapresti-

gens skull.

Våra aktiva idag jämfört med 1904- hur
upplever de föreningen? Gemenskapen
finns där säkert men är mera fokuseradtill

"gänget", den egna sektionen och dess

aktiva. Vi har säkert två-
föreningstillhöriga bland dessa. Man är

blåvit för att få tillfälle att utöva en viss
idrott men har kanske starkare förenings-

band till en annan mindre förening.

Inom den egna ”'kretsen” är säkert

klubbkänslan stark men kan vara ganska
ljum för resten av föreningen.

Så till våra juniorer och yngre medlem-
marända ned i ”skolkategorierna”. Dessa

har troligen kommit in i vår förening
genom påverkan av ”blåvita” föräldrar
eller anhöriga eller genom blåvitts image

eller varför inte genom idoldyrkan. Man
vill bli en Ralf eller Torbjörn! Dessa
ungdomarär framförallt i början hängivna
IFK:are. Hur de utvecklas med åren blir
ofta beroende på omhändertagandet och

klubbatmosfären. Kommerde rätt, är de

blåvita för livet.

Därmed har vi kommit till pudelns
kärna. Våra ledare - på olika nivåer och i

olika sammanhang. Hur mycketvilar inte
på dessa! Det är ju de som sertill att vår
förening fyller sin huvudsakliga och

viktigaste uppgift: att fostra och utveckla
våra ungdomar till sunda, positiva och i
laganda och gemenskap formade männi-
skor. För att nå dessa mål behövs
föredömen i högsta grad. Här fyller våra
elitidrottsmän en utomordentligt viktig
uppgift. Detta innebär ett stort ansvar och
kräverstil och balans av den enskilde som
föregångsman. Det krävs också av leda-
ren. Och vi har verkligen ledare som
uppfyller stora krav och som läggernedett
ofantligt stort ideellt och oegennyttigt
arbete, som av många, ja alltför många
betraktas som en självklar sak.

Om jag detta jubileumsår skulle uttala en
förhoppning, så vill jag rikta den till alla
kategorier av medlemmar. Ingenting är

självklart och självverkandei en idrottsfö-
rening. Bakom en allsvensk segermatchi

fotboll ligger ett mångfasetterat mönster
av olika insatser från aktiva och ledare,
men ett lika hängivet arbete ligger t ex

bakom en orienteringstävling, en skridsko-
skola eller en fotbollsskola.

Detfinns anledning att som medlem i IFK

vara lika stolt och tacksam för alla insatser

som görsi vår förening som medlem av en

folkrörelse. Det finns heller ingen anled-
ning att betrakta eventuella motgångar,

tex i fotboll, som en fläck på blåvitts
vapensköld utan istället vara glad och
tacksam för alla som i med- och motgång
arbetar för vår förenings idrottsgärning i
samhället.

Om varoch eni vår förening ställer upp
för detta och icke bara ställer krav på andra
för att tillfredsställa själviska motiv,

kommerflera framgångsrika decennieratt
kunna beskrivas i kommande jubileums-
skrifter, utöver de som behandlas på de
följande sidorna i dennaskrift. =

Menhur upplever vi medlemmar idag vår
förening? Finns gemenskapen kvar sedan
1904? Varför är vi IFK:are och ”blåvita”
idag? Tillåt mig göra några reflexioner.

Först och främst bör man då konstatera
att medlemskadern jämfört med 1904 idag
fått en helt annan sammansättning.

Helt naturligt har vi idag ungefär lika

många passiva som aktiva medlemmar.
Det är inte bara föreningen som blir äldre,

1904 talade man knappast om elitidrott.
Manvar idrottsman helt enkelt! Idag vet:vi
hur annorlunda allt är! Vi består alltså av
aktiva och passiva medlemmar. Vi har

huvudstyrelse, sektionsstyrelser, ung-

domsledare, föräldraförening o.s.v. Vi har

elitidrottsmän, vi har så att säga medelid-
rottsutövaren, vi har juniorverksamhet,

ungdomsidrott, fotbollsskola, skridsko-
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huvudstyrelse, sektionsstyrelser, ung-

domsledare, föräldraförening o.s.v. Vi har

elitidrottsmän, vi har så att säga medelid-
rottsutövaren, vi har juniorverksamhet,

ungdomsidrott, fotbollsskola, skridsko-

skola m.m., m.m.

Hur når våra aktiva fram till IFK:s
hjärta? Hur upplevs ledaren styrelseleda-
moten? Hur upplevs gemenskapen och

var? Vad är klubbkänsla idag och finns

den? Låt oss begrunda detta!

Om jag börjar med den passiva delen av

vår medlemskader, tror jag att den
sönderfaller i två kategorier.

1. De äldre, tidigare mer eller mindre

aktiva som levt med föreningen genom

decennier.

2. Passiva medlemmar varibland många
från orter långt ifrån Göteborg, som är
medlemmarför att de "håller på” IFK.

Denförsta kategorin är utan tvekan en

stor del av föreningens kärna. Blåvitt har
gått dem i blodet. Varje motgång för
föreningen förorsakar nästan sömnlöshet,
varje framgång en stor glädje, ibland

stillsamt förnöjsam, ibland himlastorm-

ande. Samtidigt är dessa medlemmar

nostalgiska och håller ofta fast vid det
gamla. Varje förändring ses med en viss

misstänksamhet. Så gjorde vi förr! Basta!
Dessa medlemmarvill innerligt väl och är
en underbartillgång, som dock ibland kan
bli bromsande.

Kategori nr 2 är i allmänhet flyktig som

daggen. I medgångstider löser man sin
avgift och solar sig gärna i glansen av

framgångar. I motgångens stund ”glöm-
mer” man medlemsavgifter och skriver
gärna anonymakritiska brev. Även bland
dessa finns det dock en positiv och aktiv

kärna.

Dessa är utomordentliga PR-män för

Blåvitt”, speciellt på andra orter och en
icke ofördelaktig källa att hämta stöd från,
i motsatstill den första delen, som endast

är medgångssupporters och som icke kan

acceptera motgången för den egnapresti-

gens skull.

Våra aktiva idag jämfört med 1904- hur
upplever de föreningen? Gemenskapen
finns där säkert men är mera fokuseradtill

"gänget", den egna sektionen och dess

aktiva. Vi har säkert två-
föreningstillhöriga bland dessa. Man är

blåvit för att få tillfälle att utöva en viss
idrott men har kanske starkare förenings-

band till en annan mindre förening.

Inom den egna ”'kretsen” är säkert

klubbkänslan stark men kan vara ganska
ljum för resten av föreningen.

Så till våra juniorer och yngre medlem-
marända ned i ”skolkategorierna”. Dessa

har troligen kommit in i vår förening
genom påverkan av ”blåvita” föräldrar
eller anhöriga eller genom blåvitts image

eller varför inte genom idoldyrkan. Man
vill bli en Ralf eller Torbjörn! Dessa
ungdomarär framförallt i början hängivna
IFK:are. Hur de utvecklas med åren blir
ofta beroende på omhändertagandet och

klubbatmosfären. Kommerde rätt, är de

blåvita för livet.

Därmed har vi kommit till pudelns
kärna. Våra ledare - på olika nivåer och i

olika sammanhang. Hur mycketvilar inte
på dessa! Det är ju de som sertill att vår
förening fyller sin huvudsakliga och

viktigaste uppgift: att fostra och utveckla
våra ungdomar till sunda, positiva och i
laganda och gemenskap formade männi-
skor. För att nå dessa mål behövs
föredömen i högsta grad. Här fyller våra
elitidrottsmän en utomordentligt viktig
uppgift. Detta innebär ett stort ansvar och
kräverstil och balans av den enskilde som
föregångsman. Det krävs också av leda-
ren. Och vi har verkligen ledare som
uppfyller stora krav och som läggernedett
ofantligt stort ideellt och oegennyttigt
arbete, som av många, ja alltför många
betraktas som en självklar sak.

Om jag detta jubileumsår skulle uttala en
förhoppning, så vill jag rikta den till alla
kategorier av medlemmar. Ingenting är

självklart och självverkandei en idrottsfö-
rening. Bakom en allsvensk segermatchi

fotboll ligger ett mångfasetterat mönster
av olika insatser från aktiva och ledare,
men ett lika hängivet arbete ligger t ex

bakom en orienteringstävling, en skridsko-
skola eller en fotbollsskola.

Detfinns anledning att som medlem i IFK

vara lika stolt och tacksam för alla insatser

som görsi vår förening som medlem av en

folkrörelse. Det finns heller ingen anled-
ning att betrakta eventuella motgångar,

tex i fotboll, som en fläck på blåvitts
vapensköld utan istället vara glad och
tacksam för alla som i med- och motgång
arbetar för vår förenings idrottsgärning i
samhället.

Om varoch eni vår förening ställer upp
för detta och icke bara ställer krav på andra
för att tillfredsställa själviska motiv,

kommerflera framgångsrika decennieratt
kunna beskrivas i kommande jubileums-
skrifter, utöver de som behandlas på de
följande sidorna i dennaskrift. =

Menhur upplever vi medlemmar idag vår
förening? Finns gemenskapen kvar sedan
1904? Varför är vi IFK:are och ”blåvita”
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Tätpackat Ullevi ... det har varit en vanlig syn på senare år, när Blåvitt spelat. Som häri seriefinalen mot Kalmar FFi division II 1975.

derby-matcher i allsvenskan mot exempel-

vis ÖIS eller GAIS eller rentav BK

Häcken.

Jag har f.ö. med behållning läst Bertil Ahls

”Dragningen”. Jag tror på specialisering

på elitnivå, inte bara bland spelarna utan

klubbmässigt: Visst kan en förening haett

flertal sektioner men rimligt sett bara en på

elitnivå.

Avden anledningen harjag inte nämnt

Västra Frölunda IF, som jag trots

föreningens fotbolls- och ännu förnämli-

gare handbollsinsatser vill beteckna som

en ishockeyklubb på elitnivå med en

förtjänstfullt bred social verksamhet, som

främst markeras på ungdomssidan men

även i fotboll och handboll på senior-

planet.

Följaktligen tror jag, att de tre anrika

Stockholms-klubbarna AIK, Djurgårdens

IF och HammarbyIF ganska snart måste

på ett eller annat sätt följa Göteborgs-
idrotts exempel - den må sen vara ett

aktiebolag eller en förening - med tre

paraplyorganisationer, inte minst för

namnens bevarande men också för att

varje sektion ska bli en självständig

förening, en juridisk person, vilket i dessa

bingo-tider inte är oväsentligt.

HE Kommersialisering skällsord

Somliga beundrar denna omvandling.

Andrafnyser föraktfullt åt den. Kommer-

sialisering har blivit ett skällsord eller i

varje fall ett negativt värdeladdat begrepp,

så snart det kombineras med idrott. För

bör

egen del vägrar jag inse, att idrottsrörelsen

ska åläggas eller ålägga sig andra normer

och värderingar än samhället självt.

Jag har aldrig haft någon insyn i Blåvitts
räkenskaper, jag vet inte, om och i vilken

omfattning Blåvitt kunnat ekonomiskt

konsolidera sig under de senaste goda

åren.
Menjag vet, att vårt samhälle inte har

resurser för att ge idrottsrörelsen ens

tillnärmelsevis full kostnadstäckning.

Jag vet, att publikintäkterna - som

aldrig varit tillräckliga för småklubbarna—

numerainte på långa vägar förslår för att

bestrida kostnaderna för att bedriva

elitidrott.

Varför då beskärmasig överatt idrotten

tagit kontakter med företrädare för

näringslivet? — Märk väl, att detta gäller

inte bara på elitnivån utan även på
bredd-nivån och på korp-nivån, ehuru
framtoningen blir starkast inom den hårt

massmediabevakade elitidrotten. - Det

bordeistället varaså, att så länge personer
i ledande ställning inom näringslivet - även

här påolika nivåer - ställer upp på ett eller

annat sätt — som ledare, som platsanskaf-

fare, somresursskapareetc- för att stödja

idrotten, så ska det accepteras. Med

tacksamhet. Även då motprestationen
innebär levande reklampelare eller något

jämförligt.

HB IFK har lyckats bra

Däremot måste den gränsen dras, att

idrotten aldrig ändrarsinareglerför själva

idrottens bedrivande, aldrig ändrar sina

lagsammansättningar o.dyl. för en reklam-

köpareseller eljest för näringslivets skull.

Idrottsrörelsen får aldrig avstå från sin

suveränitet att besluta i de idrottsliga

frågorna.
Såvitt jag kunnat bedöma, har Blåvitt, i

varje fall hittills, skickligare än någon

annan svensk förening i fotboll skapat
kontakter med näringsliv och massmedia

på modernt marknadsmässigt sätt. Malmö
FF är god tvåa.

Dessutom har Blåvitt efter intermez-

zona i Jönköping och Örebro (före den
senaste och längsta visiten i div. II) fått

ordning på medresande supporters -—-

åtminstone så länge de är samlade på
motståndarnas arena — och detta sannolikt

bättre än någon annan förening i någon

annan kontaktidrott.

Det ligger naturligtvis mycket och

intensivt arbete bakom Blåvitts satsning.

Kommersiellt (nu använt som honnörs-

ord!) och sportsligt. Detta att våga sig på

”gladfotboll” i en tid, då ”safety first”

tycks vara de flesta tränares heliga

målsättning, kan tydligen ge framgång.

Publikt, sportsligt och ekonomiskt.

IFK, Göteborg önskas framtida lycka

och välgång till Göteborgs och svensk
fotbolls fromma. =

Fotnot:

Tore G Brodd är ordförande i Svenska

Fotbollsförbundet.
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namnens bevarande men också för att

varje sektion ska bli en självständig

förening, en juridisk person, vilket i dessa

bingo-tider inte är oväsentligt.

HE Kommersialisering skällsord

Somliga beundrar denna omvandling.

Andrafnyser föraktfullt åt den. Kommer-

sialisering har blivit ett skällsord eller i

varje fall ett negativt värdeladdat begrepp,

så snart det kombineras med idrott. För

bör

egen del vägrar jag inse, att idrottsrörelsen

ska åläggas eller ålägga sig andra normer

och värderingar än samhället självt.

Jag har aldrig haft någon insyn i Blåvitts
räkenskaper, jag vet inte, om och i vilken

omfattning Blåvitt kunnat ekonomiskt

konsolidera sig under de senaste goda

åren.
Menjag vet, att vårt samhälle inte har

resurser för att ge idrottsrörelsen ens

tillnärmelsevis full kostnadstäckning.

Jag vet, att publikintäkterna - som

aldrig varit tillräckliga för småklubbarna—

numerainte på långa vägar förslår för att

bestrida kostnaderna för att bedriva

elitidrott.

Varför då beskärmasig överatt idrotten

tagit kontakter med företrädare för

näringslivet? — Märk väl, att detta gäller

inte bara på elitnivån utan även på
bredd-nivån och på korp-nivån, ehuru
framtoningen blir starkast inom den hårt

massmediabevakade elitidrotten. - Det

bordeistället varaså, att så länge personer
i ledande ställning inom näringslivet - även

här påolika nivåer - ställer upp på ett eller

annat sätt — som ledare, som platsanskaf-

fare, somresursskapareetc- för att stödja

idrotten, så ska det accepteras. Med

tacksamhet. Även då motprestationen
innebär levande reklampelare eller något

jämförligt.

HB IFK har lyckats bra

Däremot måste den gränsen dras, att

idrotten aldrig ändrarsinareglerför själva

idrottens bedrivande, aldrig ändrar sina

lagsammansättningar o.dyl. för en reklam-

köpareseller eljest för näringslivets skull.

Idrottsrörelsen får aldrig avstå från sin

suveränitet att besluta i de idrottsliga

frågorna.
Såvitt jag kunnat bedöma, har Blåvitt, i

varje fall hittills, skickligare än någon

annan svensk förening i fotboll skapat
kontakter med näringsliv och massmedia

på modernt marknadsmässigt sätt. Malmö
FF är god tvåa.

Dessutom har Blåvitt efter intermez-

zona i Jönköping och Örebro (före den
senaste och längsta visiten i div. II) fått

ordning på medresande supporters -—-

åtminstone så länge de är samlade på
motståndarnas arena — och detta sannolikt

bättre än någon annan förening i någon

annan kontaktidrott.

Det ligger naturligtvis mycket och

intensivt arbete bakom Blåvitts satsning.

Kommersiellt (nu använt som honnörs-

ord!) och sportsligt. Detta att våga sig på

”gladfotboll” i en tid, då ”safety first”

tycks vara de flesta tränares heliga

målsättning, kan tydligen ge framgång.

Publikt, sportsligt och ekonomiskt.

IFK, Göteborg önskas framtida lycka

och välgång till Göteborgs och svensk
fotbolls fromma. =

Fotnot:

Tore G Brodd är ordförande i Svenska

Fotbollsförbundet.
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flertal sektioner men rimligt sett bara en på

elitnivå.

Avden anledningen harjag inte nämnt

Västra Frölunda IF, som jag trots

föreningens fotbolls- och ännu förnämli-

gare handbollsinsatser vill beteckna som

en ishockeyklubb på elitnivå med en

förtjänstfullt bred social verksamhet, som

främst markeras på ungdomssidan men

även i fotboll och handboll på senior-

planet.

Följaktligen tror jag, att de tre anrika

Stockholms-klubbarna AIK, Djurgårdens

IF och HammarbyIF ganska snart måste

på ett eller annat sätt följa Göteborgs-
idrotts exempel - den må sen vara ett

aktiebolag eller en förening - med tre

paraplyorganisationer, inte minst för

namnens bevarande men också för att

varje sektion ska bli en självständig

förening, en juridisk person, vilket i dessa

bingo-tider inte är oväsentligt.

HE Kommersialisering skällsord

Somliga beundrar denna omvandling.

Andrafnyser föraktfullt åt den. Kommer-

sialisering har blivit ett skällsord eller i

varje fall ett negativt värdeladdat begrepp,

så snart det kombineras med idrott. För

bör

egen del vägrar jag inse, att idrottsrörelsen

ska åläggas eller ålägga sig andra normer

och värderingar än samhället självt.

Jag har aldrig haft någon insyn i Blåvitts
räkenskaper, jag vet inte, om och i vilken

omfattning Blåvitt kunnat ekonomiskt

konsolidera sig under de senaste goda

åren.
Menjag vet, att vårt samhälle inte har

resurser för att ge idrottsrörelsen ens

tillnärmelsevis full kostnadstäckning.

Jag vet, att publikintäkterna - som

aldrig varit tillräckliga för småklubbarna—

numerainte på långa vägar förslår för att

bestrida kostnaderna för att bedriva

elitidrott.

Varför då beskärmasig överatt idrotten

tagit kontakter med företrädare för

näringslivet? — Märk väl, att detta gäller

inte bara på elitnivån utan även på
bredd-nivån och på korp-nivån, ehuru
framtoningen blir starkast inom den hårt

massmediabevakade elitidrotten. - Det

bordeistället varaså, att så länge personer
i ledande ställning inom näringslivet - även

här påolika nivåer - ställer upp på ett eller

annat sätt — som ledare, som platsanskaf-

fare, somresursskapareetc- för att stödja

idrotten, så ska det accepteras. Med

tacksamhet. Även då motprestationen
innebär levande reklampelare eller något

jämförligt.

HB IFK har lyckats bra

Däremot måste den gränsen dras, att

idrotten aldrig ändrarsinareglerför själva

idrottens bedrivande, aldrig ändrar sina

lagsammansättningar o.dyl. för en reklam-

köpareseller eljest för näringslivets skull.

Idrottsrörelsen får aldrig avstå från sin

suveränitet att besluta i de idrottsliga

frågorna.
Såvitt jag kunnat bedöma, har Blåvitt, i

varje fall hittills, skickligare än någon

annan svensk förening i fotboll skapat
kontakter med näringsliv och massmedia

på modernt marknadsmässigt sätt. Malmö
FF är god tvåa.

Dessutom har Blåvitt efter intermez-

zona i Jönköping och Örebro (före den
senaste och längsta visiten i div. II) fått

ordning på medresande supporters -—-

åtminstone så länge de är samlade på
motståndarnas arena — och detta sannolikt

bättre än någon annan förening i någon

annan kontaktidrott.

Det ligger naturligtvis mycket och

intensivt arbete bakom Blåvitts satsning.

Kommersiellt (nu använt som honnörs-

ord!) och sportsligt. Detta att våga sig på

”gladfotboll” i en tid, då ”safety first”

tycks vara de flesta tränares heliga

målsättning, kan tydligen ge framgång.

Publikt, sportsligt och ekonomiskt.

IFK, Göteborg önskas framtida lycka

och välgång till Göteborgs och svensk
fotbolls fromma. =

Fotnot:

Tore G Brodd är ordförande i Svenska

Fotbollsförbundet.
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Håll näsan övervattnet.
Skattespara

så sänkerdu din skatt.
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Ronnie Hellström målvaktsutrustning.

Kläder av högsta kvalitet med hög slitstyrka
och sammafina passform tvätt efter tvätt. De
är tillverkade i 5590 bomull, 259460 viskos och
20960 polyamid. Tröjan har stoppade ärmar och
knäppning i grenen som hindrar den att glida
upp. Byxan har långa ben och stoppning som
skyddarlåren.

 

Mitre Max. Den härbollen är den mest
använda bådei engelska ligan och i allsvens-
kan. Tillverkad av speciellt utvalt och behand-
lat läder. Invändig förstärkning garanterar god
formbeständighet. 18 eller 25 fält.

Närproffsenväljer.

  

  
Hellström Rekord. Handsken somblivit

en storsuccéute i Europa. Tillverkad i PVC
material med hel insida somär speciellt häf-
tande och därför gerett fantastiskt grepp.
Används av deflesta stjärnmålvakter på kon-
tinenten ochhargjort tjänst i två VM turne-
ringar.

Admiral. Englands ledandetillverkare av
fotbollskläder. I engelska ligan är det de här
kläderna som gäller och de används också
flitigt i den italienska, liksom av lag över hela
världen. Tex New York Cosmos. I Sverige
spelar MalmöFF och IFK Göteborg i Admiral.
Tröjornaärtillverkadei polyester; byxor och
strumpori nylon. Alla plagg har 12 månaders
garanti.

DETHÄR ÄR BARA ETT AXPLOCK UR VÅR NYA KATALOG. VI SKICKAR DEN GÄRNA!
OCH GREJORNA FINNS FÖRSTÅS HOS DIN SPORTHANDLARE.

Generalagent: Arvid Forsberg & Co, Renstiernas Gata 27, 11631 Stockholm.
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Mitre Max. Den härbollen är den mest
använda bådei engelska ligan och i allsvens-
kan. Tillverkad av speciellt utvalt och behand-
lat läder. Invändig förstärkning garanterar god
formbeständighet. 18 eller 25 fält.

Närproffsenväljer.
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  LENNART ”DUKE” CRUSNER

Krets XXXIX av Idrottsföreningen Kamraterna - eller i klarspråk helt
enkelt IFK Göteborg —- var vid bildandet den 4 oktober 1904 på kaféet
”Olivedal” avsedd att bli en kvartersklubb. Den skulle ta till vara de
intressen som främst företräddes av de Annedalspojkar som ””med kärlek
och stor iver bedrevofriluftslekar på övningsplatsen ”Dalen”i
Anggårdsbergeneller på det öppna lekfältet Carlsro”.
— På den tiden hadevi tio timmars arbetsdag från måndagtill lördag så
för de flesta av oss var det bara söndagarna som kunde användas föridrott,

berättar Ernst Johnsson, som 18 år gammal hördetill stiftarna. Vi
Annedalsbor hade trots genvägarna över Landalabergen och Mossen en hel
timmes gångvägtill Balders Hage, och även om vi tog oss dit var vi inte
alltid välkomna av de dominanta öisarna.

OO — Hedendög förstås också bra för oss
— särskilt när det gällde fotbollsspel —- men

det var ju också en bit att gå och det var

framförallt jobbigt att bära de målstänger

och höjdhoppsställningar, som vi själva

hade snickrat ihopi våra föräldrars källare.

A-laget 1904. Stående från vänster: Nils Andersson, VernerJohansson, Einar

— Så därförville vi ha en upprustning

och framför allt bättre ordning på
Karlsroplanen,där ofta ficktjuvar länsade

våra kläder som vi lagt vid sidan av planen
när vi spelade fotboll eller ägnade oss åt
friidrott. Det var sålunda främst av de här

Andersson, Anders Helgesson, Emil Davidsson.

Sittande: John Säwström, Enoch Olson, Carl Ekman, VernerJansson, Herbert Johanson.
Sittande främre raden: Carl F. Andersson, (Ej med på bilden: Ernst Johnsson och Arvid

Fagrell).

 

  

anledningarna som vi bestämdeossföratt

organisera en idrottsklubb ochatt den just

fick namnet IFK Göteborg berodde
kanske mest på att man genom IFK-
klubbarnas centralorganisation kunde få
köpa utrustning och medaljer billigare,

omtalar Ernst Johnsson, som dels var
framgångsrik försvarsspelare i det allra

första IFK-laget, dels blev svensk IFK-

mästare i höjdhopp och hade ett för den
tiden så imponerande personligt rekord

som 1,74! Det svenska rekordet löd på
1,75.
Men IFK Göteborg blev aldrig någon

kvartersklubb. Ödet hade andra och större

uppgifter i beredskap åt den med betyd-
ande ambition och skicklighet arbetande

styrelsen, och det är absolut ingen

överdrift att påstå att IFK Göteborg fick
en flygande start. Det nya århundradets
första decennier karaktäriserades av ett

sjudande idrottsliv i typisk obändig

pionjäranda. Örgryte IS - som bildats
redan 1887 — var dock så dominerandeatt

fotbollsspelet om SM-titeln vid ett tillfälle

till och med avgjordes genom final mellan

Örgryte I-Örgryte II och vid ett annat
mellan Örgryte och sällskapets ”farmar-

klubb” Göteborgs FF.

Visserligen fanns det flera andra idrotts-

föreningar inom den göteborgska stads-

gränsen, men de varinte särskilt välorga-

niserade och följden blev att Örgryte
med närmast magnetisk kraft drog till sig

de bästa spelarna och ledarna. Det krävdes
sålunda en motvikt. Och eftersom det som
sagt fanns skickligt och helhjärtat arbet-

ande ledare hos nybildade IFK var det

knappasttillfälligheter att denna förening

blev den som först av alla på allvar kunde

ta upp konkurrensen med ”de oslagbara.”

IFK Göteborg fick redan från start en

sådan ”skjuts” att den framstod som den
första ”kometen” på idrottens himmel.

Men uttryckte sig sålunda profant, men

nog hade mercelesta ”Änglarna” - som
slog igenom under 1950-talet — redan från

början varit berättigat ...

IFK var ännu inte ett halvår gammal

innan man under ledning av den väldige
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Representationslaget 1909. Eric Börjesson återfinns i mitten av bakre raden. Henning

Svensson, en annan legendarisk IFK-are, ses sittande längsttill höger. Konrad Törnqvist

längsttill vänster. Intill ” Börje” står en av de tre bröderna Lund, Erik.

kraftkarlen och förste lagkaptenen John
Säwström anmälde sig till spel i såväl
Göteborgsserien — några landsomfattande

serier fanns ännu inte — som cuptävlingen

om IFK-mästerskapet. Försiktigtvis prö-

vade man den egna kapaciteten mot

grannarna från andra sidan Linnégatan —

IK Vikingen — och förlorade i den första

matchen med 2-1 men kunde sedan efter

””14 dagars hård träning under discipline-

rad ledning” vända siffrorna till 8-1.

I IFK-mästerkapet slöt det första

trevande försöket med 3-2-seger i en

match mot IFK Karlstad, medan det

därefter blev stryk mot IFK Köping med

5-2. I Göteborgsserien — som ansågs som

landets främsta fotbollstävling — lyckades

manklara andra platsen efter Örgryte, som

vann de båda inbördes mötena med 41
och 4-0.

Redan under 1905 hade emellertid IFK

klart bevisat att man var beredd att ta upp

konkurrensen om herraväldet på allvar,
och Örgrytes tidigare monopolställning

rubbadessåtill vida som en betydandedel
av det gryende idrottsintresset fokusera-

des mot IFK-arna.

Under den hårda vintern inför spelåret
1906 tränade man som aldrig förr trots de

urusla meteorologiska förhållandena och

fortsatte sedan i slask och lera och även om

de fyra träningsmatcherna mot Örgryte

betydde lika många nederlag och 740 i

målskillnad var detta ett facit som enbart

betydde ökade ansträngningar. Sålunda

nådde laget mindre än två år efter

bildandetfinalen i IFK-mästerskapetefter
8-1 mot IFK Karlstad och 4-2 mot IFK

Eskilstuna. I finalen mot IFK Stockholm -

stockholmsresan var föreningen första

stora äventyr — blev det dock tvärstopp:
3-10!

12
-

Redan följande år — 1907 —- var dock
storklubben IFK Göteborg etablerad,

vilket bland annat inspirerade till start i

SM, där laget dock hade oturen att redani

den första matchen möta de blivande

mästarna Örgryte med 0-8 som resultat.

HB IFK i rampljuset

Den 12 maj 1907 inträffade dock en

händelse som definitivt skulle föra fram

IFK Göteborg i rampljuset. I samband

med att Göteborgs distriktsstyrelse hade

prisutdelning i Balders Hage anordnades

en match mellan Örgryte och en kombina-

tion som främst bestod av spelare från IFK
Göteborg och Jonsereds IF. Spelet var
från båda sidor det troligtvis bästa som
hittills visats i landet och det salomoniska

  
Ernst Johnsson 93 (t.h.) var med om att bilda IFK Göteborg i oktober 1904. Här

resultatet 3-3 väckte en enorm uppmärk-

samhet. Från många håll krävdes det att
kombinationen skulle bli bestående och i
framtiden uppträda under eget klubb-
namn, men IFK-arnaville inte överge sin

förening och förslaget tycktes ogenomför-

bart, då i stället ”Jonseredfalangen”

plötsligt gjorde helt om och bestämde sig

för att bli IFK-are. Det betydde bland

annat att sådana sedermera berömda
spelare som Erik Börjesson, Konrad
Törnqvist, John Olsson och Lindorff

Andersson senare på säsongen drog på den
dåvarande IFK-uniformen som bestod av

vit tröja med fyruddig blå stjärna, blå
byxor med blå-vitt bälte.

I ett tidningsklipp från en av det nya
storlagets matcher finner jag följande

passus: ”Detta är relativt sett det bästa lag

som någonsin spelat i de blå-vita färgerna.

Spelarna är kraftiga, snabba, orädda och
vissa av dem, exempelvis Börjesson och

Lidén, fenomenala bollbehandlare.”

Och visst skulle det första stora målet
uppnås just denna säsong - den första

segern över Örgryte. Det var den 13
oktober 1907 som dennahistoriska händel-

se utspelades och 4-2-triumfen gav eko

över hela landet. Att öisarna tre veckor

senare tog revansch med 6-2 dämpade på

intet sätt de upprymda känslorna.

Det var också detta år som den första
seriesegern någonsin bärgades i och med

att IFK kom etta i Göteborgsserien, meni

rättvisans namn skall erkännas att de

numera ”arvfienderna” i Örgryte helt

inriktade all sin förmåga på att för fjärde
året i följd bli svenska mästare och att de
lyckades. Men IFK Göteborg hade nu —-
som tidigare sagts — fast grund att stå på
och 1908 blev det hittills framgångsrikaste

året i och med att A-laget mindre än fyra år

efter föreningens bildande blev svenska

mästare. Finalen spelades mot IFK

Uppsala och resultatet blev 4-3.

 

tillsammans med Alf Skånberg, mångårig styrelseledamot.
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annat att sådana sedermera berömda
spelare som Erik Börjesson, Konrad
Törnqvist, John Olsson och Lindorff

Andersson senare på säsongen drog på den
dåvarande IFK-uniformen som bestod av

vit tröja med fyruddig blå stjärna, blå
byxor med blå-vitt bälte.

I ett tidningsklipp från en av det nya
storlagets matcher finner jag följande

passus: ”Detta är relativt sett det bästa lag

som någonsin spelat i de blå-vita färgerna.

Spelarna är kraftiga, snabba, orädda och
vissa av dem, exempelvis Börjesson och

Lidén, fenomenala bollbehandlare.”

Och visst skulle det första stora målet
uppnås just denna säsong - den första

segern över Örgryte. Det var den 13
oktober 1907 som dennahistoriska händel-

se utspelades och 4-2-triumfen gav eko

över hela landet. Att öisarna tre veckor

senare tog revansch med 6-2 dämpade på

intet sätt de upprymda känslorna.

Det var också detta år som den första
seriesegern någonsin bärgades i och med

att IFK kom etta i Göteborgsserien, meni

rättvisans namn skall erkännas att de

numera ”arvfienderna” i Örgryte helt

inriktade all sin förmåga på att för fjärde
året i följd bli svenska mästare och att de
lyckades. Men IFK Göteborg hade nu —-
som tidigare sagts — fast grund att stå på
och 1908 blev det hittills framgångsrikaste

året i och med att A-laget mindre än fyra år

efter föreningens bildande blev svenska

mästare. Finalen spelades mot IFK

Uppsala och resultatet blev 4-3.

 

tillsammans med Alf Skånberg, mångårig styrelseledamot.

 
Representationslaget 1909. Eric Börjesson återfinns i mitten av bakre raden. Henning

Svensson, en annan legendarisk IFK-are, ses sittande längsttill höger. Konrad Törnqvist

längsttill vänster. Intill ” Börje” står en av de tre bröderna Lund, Erik.

kraftkarlen och förste lagkaptenen John
Säwström anmälde sig till spel i såväl
Göteborgsserien — några landsomfattande

serier fanns ännu inte — som cuptävlingen

om IFK-mästerskapet. Försiktigtvis prö-

vade man den egna kapaciteten mot

grannarna från andra sidan Linnégatan —

IK Vikingen — och förlorade i den första

matchen med 2-1 men kunde sedan efter

””14 dagars hård träning under discipline-

rad ledning” vända siffrorna till 8-1.

I IFK-mästerkapet slöt det första

trevande försöket med 3-2-seger i en

match mot IFK Karlstad, medan det

därefter blev stryk mot IFK Köping med

5-2. I Göteborgsserien — som ansågs som

landets främsta fotbollstävling — lyckades

manklara andra platsen efter Örgryte, som

vann de båda inbördes mötena med 41
och 4-0.

Redan under 1905 hade emellertid IFK

klart bevisat att man var beredd att ta upp

konkurrensen om herraväldet på allvar,
och Örgrytes tidigare monopolställning

rubbadessåtill vida som en betydandedel
av det gryende idrottsintresset fokusera-
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Under den hårda vintern inför spelåret
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de fyra träningsmatcherna mot Örgryte

betydde lika många nederlag och 740 i

målskillnad var detta ett facit som enbart

betydde ökade ansträngningar. Sålunda

nådde laget mindre än två år efter

bildandetfinalen i IFK-mästerskapetefter
8-1 mot IFK Karlstad och 4-2 mot IFK

Eskilstuna. I finalen mot IFK Stockholm -

stockholmsresan var föreningen första

stora äventyr — blev det dock tvärstopp:
3-10!
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Redan följande år — 1907 —- var dock
storklubben IFK Göteborg etablerad,

vilket bland annat inspirerade till start i

SM, där laget dock hade oturen att redani

den första matchen möta de blivande

mästarna Örgryte med 0-8 som resultat.

HB IFK i rampljuset

Den 12 maj 1907 inträffade dock en

händelse som definitivt skulle föra fram

IFK Göteborg i rampljuset. I samband
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prisutdelning i Balders Hage anordnades

en match mellan Örgryte och en kombina-
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hittills visats i landet och det salomoniska
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tillsammans med Alf Skånberg, mångårig styrelseledamot.
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En lagbild från början av 1900-talet. Erik Börjesson och Konrad Törnqvist återfinns tillsammans längst uppe i vänstra hörnet.

Det första mästarlaget hade följande

uppställning: Carl Andersson-Konrad

Törnqvist, Nils Andersson-John Olsson,

Lindorff Andersson, Valter Lidén-Verner

Jansson, Erik Lund, Erik Börjesson, Arvid

Fagrell och Olof Tell.

Sammaår inledde Svenska Fotbollför-

bundet landskampsspelet och den första

”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som

avgjordes den 12 juli 1908 slöt med svensk

seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i

London samma år representerades IFK

Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan

till förmån för Karl ”Köping” Gustafsson —

som spelade första matchen —- och Olof

Ohlsson från IFK Eskilstuna som var med i

den andra.

— Typiskt att dom behövde två gubbar

uppifrån landet för att ersätta en jonse-

redspojk, var Börjessons något ironiska
kommentar, men faktum är att han på

grund av helt utebliven ersättning för

förlorad arbetsförtjänst aldrig varit sär-

skilt angelägen om att deltaga i den

olympiska leken.

EH IFK-laget blev — landslag

Vid de olympiska spelen fyra år senarei

Stockholm var dock Erik Börjesson
självskriven som centerforward, även om

han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst

fransysk visit hos Örgryte. Med i OS-laget

var förutom Börjesson försvarsresen Kon-
rad Törnqvist. Överhuvudtaget var IFK
Göteborg redan från landskampsstarten en

av de flitigaste klubbproducenterna av

spelare för den blå-gula dressen och

typiskt är att under klubbens första 15 år

inte mindre än 17 spelare fick den stora

chansen!

Av dessa blev Erik Börjesson, Konrad

Törnqvist — han var förresten den förste —

 
Konrad Törnqvist, från Jonsered blev

IFK:s förste ”Stora Grabb”.

Henning Svensson, Erik Hjelm, Valdus

”Gobben” Lund och Mauritz Sandberg

Stora Grabbar. Toppen nåddes den 26

oktober 1913 då hela det IFK-laget som

vunnit svenska serien —- den direkta

föregångaren till dagens Allsvenska —- blev

nominerat för bortalandskampen mot

Norge i Oslo. Det bestod av följande

spelare:

John-Karlsson-Nottorp, - Henning

Svensson, Konrad Törnqvist, - Gustaf

Magnusson, Theodor Andersson, Knut

Holmgren —- John Karlsson, Carl Olsson,

Erik Börjesson, Erik Hjelm och Artur

Lundin.

Resultatet blev 1-1 sedan Carl Olsson tio

minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på

Bislet.

Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
En annanviktig milstolpe!

1910 års svenska mästare var: Erik

Alstam, - Nils Andersson, Henning Svens-
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Sammaår inledde Svenska Fotbollför-

bundet landskampsspelet och den första

”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som

avgjordes den 12 juli 1908 slöt med svensk

seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i

London samma år representerades IFK

Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan

till förmån för Karl ”Köping” Gustafsson —

som spelade första matchen —- och Olof

Ohlsson från IFK Eskilstuna som var med i

den andra.

— Typiskt att dom behövde två gubbar

uppifrån landet för att ersätta en jonse-

redspojk, var Börjessons något ironiska
kommentar, men faktum är att han på

grund av helt utebliven ersättning för

förlorad arbetsförtjänst aldrig varit sär-

skilt angelägen om att deltaga i den

olympiska leken.

EH IFK-laget blev — landslag

Vid de olympiska spelen fyra år senarei

Stockholm var dock Erik Börjesson
självskriven som centerforward, även om

han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst

fransysk visit hos Örgryte. Med i OS-laget

var förutom Börjesson försvarsresen Kon-
rad Törnqvist. Överhuvudtaget var IFK
Göteborg redan från landskampsstarten en

av de flitigaste klubbproducenterna av

spelare för den blå-gula dressen och

typiskt är att under klubbens första 15 år

inte mindre än 17 spelare fick den stora

chansen!

Av dessa blev Erik Börjesson, Konrad

Törnqvist — han var förresten den förste —

 
Konrad Törnqvist, från Jonsered blev

IFK:s förste ”Stora Grabb”.

Henning Svensson, Erik Hjelm, Valdus

”Gobben” Lund och Mauritz Sandberg

Stora Grabbar. Toppen nåddes den 26

oktober 1913 då hela det IFK-laget som

vunnit svenska serien —- den direkta

föregångaren till dagens Allsvenska —- blev

nominerat för bortalandskampen mot

Norge i Oslo. Det bestod av följande

spelare:

John-Karlsson-Nottorp, - Henning

Svensson, Konrad Törnqvist, - Gustaf

Magnusson, Theodor Andersson, Knut

Holmgren —- John Karlsson, Carl Olsson,

Erik Börjesson, Erik Hjelm och Artur

Lundin.

Resultatet blev 1-1 sedan Carl Olsson tio

minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på

Bislet.

Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
En annanviktig milstolpe!

1910 års svenska mästare var: Erik

Alstam, - Nils Andersson, Henning Svens-

13

' ÅN TT
Mc (
To Lå oh Mö Of pa 2 ( TR

En lagbild från början av 1900-talet. Erik Börjesson och Konrad Törnqvist återfinns tillsammans längst uppe i vänstra hörnet.
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Fagrell och Olof Tell.

Sammaår inledde Svenska Fotbollför-
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”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som
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seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i

London samma år representerades IFK

Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan
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— Typiskt att dom behövde två gubbar

uppifrån landet för att ersätta en jonse-
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kommentar, men faktum är att han på

grund av helt utebliven ersättning för

förlorad arbetsförtjänst aldrig varit sär-

skilt angelägen om att deltaga i den
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EH IFK-laget blev — landslag

Vid de olympiska spelen fyra år senarei

Stockholm var dock Erik Börjesson
självskriven som centerforward, även om

han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst
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inte mindre än 17 spelare fick den stora
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minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på
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Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
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En lagbild från början av 1900-talet. Erik Börjesson och Konrad Törnqvist återfinns tillsammans längst uppe i vänstra hörnet.

Det första mästarlaget hade följande

uppställning: Carl Andersson-Konrad

Törnqvist, Nils Andersson-John Olsson,

Lindorff Andersson, Valter Lidén-Verner

Jansson, Erik Lund, Erik Börjesson, Arvid

Fagrell och Olof Tell.

Sammaår inledde Svenska Fotbollför-

bundet landskampsspelet och den första

”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som

avgjordes den 12 juli 1908 slöt med svensk

seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i

London samma år representerades IFK

Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan

till förmån för Karl ”Köping” Gustafsson —

som spelade första matchen —- och Olof

Ohlsson från IFK Eskilstuna som var med i

den andra.

— Typiskt att dom behövde två gubbar

uppifrån landet för att ersätta en jonse-

redspojk, var Börjessons något ironiska
kommentar, men faktum är att han på

grund av helt utebliven ersättning för

förlorad arbetsförtjänst aldrig varit sär-

skilt angelägen om att deltaga i den
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EH IFK-laget blev — landslag

Vid de olympiska spelen fyra år senarei
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han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst

fransysk visit hos Örgryte. Med i OS-laget
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Göteborg redan från landskampsstarten en

av de flitigaste klubbproducenterna av
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inte mindre än 17 spelare fick den stora
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Erik Börjesson, Erik Hjelm och Artur

Lundin.

Resultatet blev 1-1 sedan Carl Olsson tio

minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på

Bislet.

Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
En annanviktig milstolpe!
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En lagbild från början av 1900-talet. Erik Börjesson och Konrad Törnqvist återfinns tillsammans längst uppe i vänstra hörnet.

Det första mästarlaget hade följande

uppställning: Carl Andersson-Konrad

Törnqvist, Nils Andersson-John Olsson,

Lindorff Andersson, Valter Lidén-Verner

Jansson, Erik Lund, Erik Börjesson, Arvid

Fagrell och Olof Tell.

Sammaår inledde Svenska Fotbollför-

bundet landskampsspelet och den första

”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som

avgjordes den 12 juli 1908 slöt med svensk

seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i

London samma år representerades IFK

Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan

till förmån för Karl ”Köping” Gustafsson —

som spelade första matchen —- och Olof
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den andra.

— Typiskt att dom behövde två gubbar
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skilt angelägen om att deltaga i den

olympiska leken.
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Vid de olympiska spelen fyra år senarei
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han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst
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Göteborg redan från landskampsstarten en

av de flitigaste klubbproducenterna av

spelare för den blå-gula dressen och

typiskt är att under klubbens första 15 år

inte mindre än 17 spelare fick den stora
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Törnqvist — han var förresten den förste —
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Lundin.

Resultatet blev 1-1 sedan Carl Olsson tio

minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på

Bislet.

Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
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En lagbild från början av 1900-talet. Erik Börjesson och Konrad Törnqvist återfinns tillsammans längst uppe i vänstra hörnet.
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uppställning: Carl Andersson-Konrad

Törnqvist, Nils Andersson-John Olsson,

Lindorff Andersson, Valter Lidén-Verner

Jansson, Erik Lund, Erik Börjesson, Arvid

Fagrell och Olof Tell.

Sammaår inledde Svenska Fotbollför-

bundet landskampsspelet och den första

”federationsmatchen” spelades som sig

borde i Göteborg —- närmare bestämt på
Idrottsplatsen, som låg ungefär där man

numera parkerar framför gamla Ullevi —

och motståndare var Norge. Matchen som

avgjordes den 12 juli 1908 slöt med svensk

seger på 11-3 och tre Göteborgskamrater
fick den stora äran att medverka, nämligen

målvakten Ove Eriksson — som egentligen

var reserv för mästerskapsmålvakten Carl

Andersson! — lagkaptenen Nils Andersson

samt Erik Börjesson som från sin centerpo-

sition sköt fyra av målen och spelade fram

sin högerinnerEric Bergström från Örgryte

till lika många! Vid de olympiskaspelen i
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Göteborg av Nils Andersson, Valter Lidén

och högeryttern Arvid Fagrell medan Erik

Börjesson märkligt nog hadeställts åt sidan

till förmån för Karl ”Köping” Gustafsson —

som spelade första matchen —- och Olof
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den andra.
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kommentar, men faktum är att han på
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förlorad arbetsförtjänst aldrig varit sär-

skilt angelägen om att deltaga i den
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han liksom John Olsson trasslat till

begreppen litet grand genom en högst

fransysk visit hos Örgryte. Med i OS-laget
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av de flitigaste klubbproducenterna av

spelare för den blå-gula dressen och

typiskt är att under klubbens första 15 år
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Lundin.

Resultatet blev 1-1 sedan Carl Olsson tio

minuter före slutet kvitterat den norska

ledning som Skou dundrat in på straff-

spark. Det var över 10 000 åskådare på

Bislet.

Men därmed har jag också gått

händelsernalitet grand i förväg eftersom

IFK:s egna framgångar efter SM-tecknet

1908 inte har redovisats. Ett nytt sådant
blev det nämligen två år senare — 1910 — då
de blå-vit-randiga i finalen besegrade

Djurgården med 3-0 och Erik Börjesson i

sin typiska volleystil sprätte in samtliga

mål. Ja, den nuvarande klubbdräkten

debuterade sammaår och var utan tvekan

inspirerad av de danska vännerna i KB

som IFK-arna haft en ovanligt fint utbyte

med. Mantackadeförresten för lärdomar-

na genom att den 3 november 1917 bli det

första svenska klubblag som vann överett

danskt gäng — alltså KB —- på bortaplan ...
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John Karlsson (Nottorp), IFK-målvakti början på 1910-talet.

son, - John Olsson, Gustaf Sandberg,

Konrad Törnqvist, - Gustaf Magnusson,

Harry Hellberg, Erik Börjesson, Carl

Olsson och Artur Lundin. Av dessa

återstod endast fyra från triumfen två år

tidigare nämligen Nils Andersson, John

Olsson, Konrad Törnqvist och Erik Bör-

jesson.

 
» '.
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Vilgot Peterson, Gustaf Magnusson, Rolf Borssén, Eric Hjelm, Konrad Törnqvist, Erik Börjesson, Eric Eiserman, Henry Almén,

Kaleb Schylander.

Efter ett par år av oro och inre

stridigheter — som bland annat betyddeatt

Erik Börjesson och John Olsson föredrog

att spela för Örgryte — fick IFK Göteborg
efter en berömvärd kraftansträngning

ånyo organisation på arbetet och efter

OS-turneringen 1912 — vars förberedelser

ställde till med en hel del oro för de flesta

Knästående: Henning Svensson, John Karlsson, Valdus Lund.
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Och påstå inget annat än att konkurrens

föder framgångar! Ty efter den första

triumfen i seriemästerskapet följde åren

1914, 1915, 1916 och 1917 liknande

framgångar, varför IFK Göteborg med

visst fog kunde kalla sig landets bästa

fotbollslag under fem åri följd! Detta sägs

inte rent ut, men i en passus från ett

gammalt styrelseprotokoll finner jag följ-

ande snusförnuftiga noteringar:

"Såsom värdemätare på en fot-

bollsklubbs styrka är serien och statistiken

absolut meratillförlitlig än utslagstävling-

en, ehuru ju även denna sistnämnda

stundom kan kommaatt omfatta en hel rad

matcher. Ur denna synpunkt är det som vi

inom Göteborgs-Kamraterna alltid satte

mera värde påatt vinna Svenska serien än

Svenska mästerskapet. Vi har nämligen

vetat att så länge serien kunnat vinnas, har

klubbens fotboll skötts ordentligt. Fram-

gångarne på fotbollsplanen äro ju det
synliga beviset på att organisationen

fungerat som den skall. Att segra i

mästerskapstävlingarnaär för oss en källa

till utomordentlig glädje, men så som

denna tävling gjorts beroende av biom-

ständigheter och slumpen i måhändastörre

utsträckning än nödvändigt är, måste en
seger i serien för oss vara mer värdefull,
eftersom den betyder meraför fotbollsar-

betet i sin helhet.”

Ett tidigt inlägg i den debatt som nu

florerar om ett SM-slutspel efter genom-

förd serie?

Hur som helst — den sjätte seriesegerni

följd kunde aldrig erövras efter som den

tillfälligt slopades av Svenska Fotbollför-

bundet på grund av de ”otroligt höga

resekostnaderna” meni den privataserie

som anordnadestillsammans med Örgryte,

AIK och Djurgården förblev de blå-vit-
randiga obesegrade.

I SM gick det lika smärtfritt: GAIS 5-3,

Örgryte 2-0 och sedermera final mot

Helsingborgs IF: 5-0.

1918 års svenska mästare var: Sven
Rylander - Valdus Lund, Henning Svens-

son, - Carl Olsson, Konrad Törnqvist,

Henry Almén, - Erik Eiserman, Caleb

Schylander, Herbert ”Murren” Karlsson,

Erik Hjelm och Mauritz Sandberg.
Av dessa hade Konrad Törnqvist varit

medi mästarlaget från redan 1908 och det

råder förstås ingen som helst tvekan om att
denne försvarsspelare med den fina

känslan för positioner och sin briljanta

bollteknik —- den karaktäriserade alltid

”Jonsereds-pojkarna” — var en av IFK

Göteborgs första stora profiler.

Men naturligtvis överglänstes han av

centern och barndomskamraten Erik
Börjesson som blev klubbens första
världsstjärna — om vi nu skall användadet

uttrycket. I varje fall var han den förste

IFK-are som fick ett professionellt anbud,

närmare bestämt från Liverpool FC 1914.

Han var dock för hemkärför att nappa på

det feta betet.

Däremotvar hanlångt ifrån okänslig för
penningens makt, och många gånger

gjorde han IFK-styrelsen förtvivlad ge-

nom att dra fördelar av sin enastående

förmåga och popularitet och det är väl inte

heller någon hemlighet att de båda

övergångarna till Örgryte med den tidens

mått var rätt guldkantade. Det finns

objektiva experter som menar att Erik

Börjesson är landets främsta fotbollscenter

genom tiderna — betydligt mer mångsidig

än någon avsina efterföljare. Han kunde

nämligen allt — och han användealdrig sin

teknik för konstens egen skull utan till

förödande effektivitet. Han var snabb,

kunde accelerera ifrån de flesta motstån-

dare likaväl som han dribblade bort dem i

de lägen han tyckte att den metodenvaratt

föredra. Men framförallt var han den

borne målskytten som genom obändiga

genombrott slog på direktskott ur i stort
sett vilka vinklar som helst. I dag hurrar

hela Ullevi om en spelare träffar direkt på

volley —- för Erik Börjesson var detta en

självklarhet. Och trots de tunga kängorna

och den allt annat än formfulländade

utrustningen uppnådde han en närmast

förbluffande precision.

— När jag lärde mig ”spela boll” hade

vi så liten plan i Jonsered att det gällde att

utnyttja det minstalilla utrymme. Det har

jag sedan haft glädje av i hela mitt liv, sade

han till mig en gång då han var och
studerade sonen Reinos träning inför en

VM-match 1958.

Erik Börjesson trivdes alltid bäst i IFK
Göteborg, där man lagt upp hela spelet

efter hans intentioner. I landslaget och i

Örgryte gjorde man aldrig sådanaindividu-

ella eftergifter och de särklassiga presta-

tionerna utförde han i den blå-vit-randiga

tröjan! =
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Helsingborgs IF: 5-0.

1918 års svenska mästare var: Sven
Rylander - Valdus Lund, Henning Svens-

son, - Carl Olsson, Konrad Törnqvist,

Henry Almén, - Erik Eiserman, Caleb

Schylander, Herbert ”Murren” Karlsson,

Erik Hjelm och Mauritz Sandberg.
Av dessa hade Konrad Törnqvist varit

medi mästarlaget från redan 1908 och det

råder förstås ingen som helst tvekan om att
denne försvarsspelare med den fina

känslan för positioner och sin briljanta

bollteknik —- den karaktäriserade alltid

”Jonsereds-pojkarna” — var en av IFK

Göteborgs första stora profiler.

Men naturligtvis överglänstes han av

centern och barndomskamraten Erik
Börjesson som blev klubbens första
världsstjärna — om vi nu skall användadet

uttrycket. I varje fall var han den förste

IFK-are som fick ett professionellt anbud,

närmare bestämt från Liverpool FC 1914.

Han var dock för hemkärför att nappa på

det feta betet.

Däremotvar hanlångt ifrån okänslig för
penningens makt, och många gånger

gjorde han IFK-styrelsen förtvivlad ge-

nom att dra fördelar av sin enastående

förmåga och popularitet och det är väl inte

heller någon hemlighet att de båda

övergångarna till Örgryte med den tidens

mått var rätt guldkantade. Det finns

objektiva experter som menar att Erik

Börjesson är landets främsta fotbollscenter

genom tiderna — betydligt mer mångsidig

än någon avsina efterföljare. Han kunde

nämligen allt — och han användealdrig sin

teknik för konstens egen skull utan till

förödande effektivitet. Han var snabb,

kunde accelerera ifrån de flesta motstån-

dare likaväl som han dribblade bort dem i

de lägen han tyckte att den metodenvaratt

föredra. Men framförallt var han den

borne målskytten som genom obändiga

genombrott slog på direktskott ur i stort
sett vilka vinklar som helst. I dag hurrar

hela Ullevi om en spelare träffar direkt på

volley —- för Erik Börjesson var detta en

självklarhet. Och trots de tunga kängorna

och den allt annat än formfulländade

utrustningen uppnådde han en närmast

förbluffande precision.

— När jag lärde mig ”spela boll” hade

vi så liten plan i Jonsered att det gällde att

utnyttja det minstalilla utrymme. Det har

jag sedan haft glädje av i hela mitt liv, sade

han till mig en gång då han var och
studerade sonen Reinos träning inför en

VM-match 1958.

Erik Börjesson trivdes alltid bäst i IFK
Göteborg, där man lagt upp hela spelet

efter hans intentioner. I landslaget och i

Örgryte gjorde man aldrig sådanaindividu-

ella eftergifter och de särklassiga presta-

tionerna utförde han i den blå-vit-randiga

tröjan! =

IS

 dj ” - u a

Kaleb Schylander, Eric Hjelm, Erik Börjesson, Rolf Borssén, Konrad Törnqvist, Eric Eiserman, Henry Almén, Erik Uhlén.
Sittande: Henning Svensson, John Karlsson, Carl Olsson. (Civilklädd: Noring)

Och påstå inget annat än att konkurrens

föder framgångar! Ty efter den första

triumfen i seriemästerskapet följde åren

1914, 1915, 1916 och 1917 liknande

framgångar, varför IFK Göteborg med

visst fog kunde kalla sig landets bästa

fotbollslag under fem åri följd! Detta sägs

inte rent ut, men i en passus från ett

gammalt styrelseprotokoll finner jag följ-

ande snusförnuftiga noteringar:

"Såsom värdemätare på en fot-

bollsklubbs styrka är serien och statistiken

absolut meratillförlitlig än utslagstävling-

en, ehuru ju även denna sistnämnda

stundom kan kommaatt omfatta en hel rad

matcher. Ur denna synpunkt är det som vi

inom Göteborgs-Kamraterna alltid satte

mera värde påatt vinna Svenska serien än

Svenska mästerskapet. Vi har nämligen

vetat att så länge serien kunnat vinnas, har

klubbens fotboll skötts ordentligt. Fram-

gångarne på fotbollsplanen äro ju det
synliga beviset på att organisationen

fungerat som den skall. Att segra i

mästerskapstävlingarnaär för oss en källa

till utomordentlig glädje, men så som

denna tävling gjorts beroende av biom-

ständigheter och slumpen i måhändastörre

utsträckning än nödvändigt är, måste en
seger i serien för oss vara mer värdefull,
eftersom den betyder meraför fotbollsar-

betet i sin helhet.”

Ett tidigt inlägg i den debatt som nu

florerar om ett SM-slutspel efter genom-

förd serie?

Hur som helst — den sjätte seriesegerni
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Är det en inbillning eller, till äventyrs, verklighet att vissa klubbar har en

remarkabel förmåga att mönstra högkvalificerade spelare just på en viss
plats?
Eller, för att konkretisera och ta några exempel på s k rak arm:
Norrköpingstoppers som Einar Steen, Julle Gustavsson, Bajdoff

Johansson och Björn Nordqvist (Anglarnatillåter väl?), AIK-

vänsteryttrar å la Putte Kock, Wille Engdahl, Acke Nilsson och Nacka

Skoglund, helsingborgskeepers som Sigge Lindberg, Folke Friis, Kalle
Svensson och Henry Christensson, Gaishögerflyers å la Rune Wenzel,
Gunnar Olsson och Sten Pålsson (numera för all del mittfältare) eller ...

DO ... varför inte, Kamraternasväldiga, ett

jubileum värdiga, rad av prominenta

centerforwards alltifrån Erik Börjesson
och Murren Carlsson via Svarte-Filip

Johansson till Owe Ohlsson och Torbjörn

Nilsson. Med en snidare som Reino

Börjesson och allsvenska skyttekungar

som Leif Larsson —- Reine Almqvist i

reserven för Torbjörn, alldenstund också
denne fallit offer för den nya tidens

systemtänkande och positionsmässigt sett

varken är fågel eller fisk. En impertinent

men samtidigt intressant fråga från

forntidscenter: vad allt skulle inte den

tekniske, spänstige, klurige, fantasifulle

och stadige Torbjörn kunna uträtta — med

hjälp av två äkta yttrar och lika många dito
inrar?

Föratt återgå till den blåvita centerpa-
raden (i vilken vi av vissa skäl icke

medtagit likaledes skyttekungen Krister

Granbom) så lär den utan vidare vara

nationellt rekord och säkert också interna-

tionellt eftersom den toppas av tre

 
Svarte Filip i landslagströjan tillsammans med en annan av dåtidens stora spelare, Sven

Rydell.  

Herbert ”Murren”” Karlsson, en av många

legendariska IFK-centrar. Aktiv

1917-1922.

legendarer som under ett och samma

decennium representerade IFK.

Det är väl någonting som inte ens
Kamraterna själva tänkt på, men factum

est att gamle Börje tillhörde Anglakedjan ej

blott 1907-10 utan även 1912-20, att

Murrengjorde det 1917-22 och Svarte-Filip

slutligen 1924-33. I hela 29 år (13+6+10)

utförde de i summa 762 matcher

(325+160+277) sina konsteri blåvit trikå,
och lägger mantill att ”Svarten” ensam

åstadkom 329 ”strutar” — däribland

oslagbara 39 i premiärallsvenskan 1924-25

... ja, Så må meriterna tala för sig själva.

EH Först och störst?

Den som är gammal nog att ha upplevt det

pågående århundradets tredje decennium

— både som åskådare och allsvensk aktör
faktiskt — har självfallet bestående
minnen av hela den gigantiska trion.

Det är mot min natur att ranka

”gubbarna””, menjag haralltid hävdat och

hävdar fortfarande — Gunnar Nordahl,

Pära Kaufeldt och Agne Simonsson m fl må
förlåta — att Börje är vår störste center
genom tiderna. Hanssätt att smeka bollen

med bägge påkarna, att direkt i volley

17
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decennium representerade IFK.

Det är väl någonting som inte ens
Kamraterna själva tänkt på, men factum

est att gamle Börje tillhörde Anglakedjan ej

blott 1907-10 utan även 1912-20, att

Murrengjorde det 1917-22 och Svarte-Filip

slutligen 1924-33. I hela 29 år (13+6+10)

utförde de i summa 762 matcher

(325+160+277) sina konsteri blåvit trikå,
och lägger mantill att ”Svarten” ensam

åstadkom 329 ”strutar” — däribland

oslagbara 39 i premiärallsvenskan 1924-25

... ja, Så må meriterna tala för sig själva.

EH Först och störst?

Den som är gammal nog att ha upplevt det

pågående århundradets tredje decennium

— både som åskådare och allsvensk aktör
faktiskt — har självfallet bestående
minnen av hela den gigantiska trion.

Det är mot min natur att ranka

”gubbarna””, menjag haralltid hävdat och

hävdar fortfarande — Gunnar Nordahl,

Pära Kaufeldt och Agne Simonsson m fl må
förlåta — att Börje är vår störste center
genom tiderna. Hanssätt att smeka bollen

med bägge påkarna, att direkt i volley
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bomba förskräckta målväktares kassar

och att med en marskalks värdighet

dirigera hela anfallsspelet är obeskrivligt

och närmast otroligt. Aven månginterna-

tionella matadorer som Eric Hjelm och
Anders Rydberg — att inte tala om yttrar

som Sven och Baldwin Johansson — följde

automatiskt Den Stores trollstav ... och för

den pondus medvilken han i ÖIS (förlåt!)
styrde småpysarna Sven Rydell — Carl-
Eric Holmberg finns inga ord ... annat än

möjligen ordet Kindergarten!

Murrenär landets Matthias Sindelar —

medlem av Hugo Meisls odödliga ”Wun-

derteam”” och på 20- och 30-talet kontinen-
tens (ja, kanske hela världens) bäste

center. Liksom österrikaren hade IFK:-

aren en bländande teknik, ett förödande
skott och en nära nog magisk dribblings-

förmåga ... och liksom Matthias drev

Herbert ibland denna sistnämnda (plus
konstenatt finta) väl långt. När Sverige i
slutet på 20-talet gick till paus med 2-0 mot
”Wunderteamet — min kända blygsamhet

förbjuder mej att överhuvudtaget nämna

målskytten — vände detta i andra aktentill
3-2 ... ej minst tack vare Sindelar som vid

ett flertal tillfällen gjorde bort både fyra
och fem opponenter utan att röra bollen!

Såntföderförstås lätt ett självförtroen-
de ”med råge” och jag kommeraldrig att
glömmadet prov härpå som Murren gav på

Olympia annandag pingst 1922, när

  
Matchbild från IFK:s möte med Bilbao vid årsskiftet 1924-1925. Det är ”Svarte Filip”

 

,
3 ö 2 a ar JR >”  —

som hoppar och försöker nicka. Bakom honom skymtar Gunnar Rydberg.

Hälsingborgs IF (som då stavade med ä)

firade 15-årsjubileum med en match mot

just Kamraterna i den gamla Svenska

serien som huvudnummer.

HE Giganternas möte

Albin Dahl gav HIF 1-0 i första halvlek,

men i början av andrakvitterade Hjelm och

 

gav därmed desinaett självförtroende som

doftade bortaseger ... ända tills matchens

största poäng och upplevelse anmälde sig.

Murren som tidigare flera gånger varit på

väg igenom men stadigt fastnat på den

hårdföre Massa Alfredsson fintade nu bort
även denne och stod öga mot öga med en

annan gigant, den även internationellt

ryktbare gårdvaren Sigge Lindberg ... som
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Enlagbild från 1920-talet. Knästående från vänster Valdus ””Gobben” Lund, Anders Rydberg och Henning Svensson. Stående tvåa
från vänster Artur Bengtsson, intill Åke Hansson, Filip Johansson. Som sjätte man återfinns Gunnar Rydberg ochintill honom ses Eric
Hjelm. Målvaktsreserven är Gunnar Wenzel.
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tens (ja, kanske hela världens) bäste

center. Liksom österrikaren hade IFK:-

aren en bländande teknik, ett förödande
skott och en nära nog magisk dribblings-

förmåga ... och liksom Matthias drev

Herbert ibland denna sistnämnda (plus
konstenatt finta) väl långt. När Sverige i
slutet på 20-talet gick till paus med 2-0 mot
”Wunderteamet — min kända blygsamhet

förbjuder mej att överhuvudtaget nämna

målskytten — vände detta i andra aktentill
3-2 ... ej minst tack vare Sindelar som vid

ett flertal tillfällen gjorde bort både fyra
och fem opponenter utan att röra bollen!

Såntföderförstås lätt ett självförtroen-
de ”med råge” och jag kommeraldrig att
glömmadet prov härpå som Murren gav på

Olympia annandag pingst 1922, när
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som hoppar och försöker nicka. Bakom honom skymtar Gunnar Rydberg.

Hälsingborgs IF (som då stavade med ä)

firade 15-årsjubileum med en match mot

just Kamraterna i den gamla Svenska

serien som huvudnummer.

HE Giganternas möte

Albin Dahl gav HIF 1-0 i första halvlek,

men i början av andrakvitterade Hjelm och

 

gav därmed desinaett självförtroende som

doftade bortaseger ... ända tills matchens

största poäng och upplevelse anmälde sig.

Murren som tidigare flera gånger varit på

väg igenom men stadigt fastnat på den

hårdföre Massa Alfredsson fintade nu bort
även denne och stod öga mot öga med en

annan gigant, den även internationellt

ryktbare gårdvaren Sigge Lindberg ... som
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Enlagbild från 1920-talet. Knästående från vänster Valdus ””Gobben” Lund, Anders Rydberg och Henning Svensson. Stående tvåa
från vänster Artur Bengtsson, intill Åke Hansson, Filip Johansson. Som sjätte man återfinns Gunnar Rydberg ochintill honom ses Eric
Hjelm. Målvaktsreserven är Gunnar Wenzel.
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IFK-stjärnori ”Galauniform”” vid 25-årsfesten på gamla Lorensberg den 29 september 1925. Bakre raden: A. Bergström, Eric Hjelm,

” Svarte Filip” Johansson, Eric Hyssén och Herbert Samuelsson. Främre raden: E. Östlund och Styrelseledamoten Per Lundqvist.

med god känsla för situationens farlighet

lämnatsin bur och mötte göteborgscentern

i höjd med straffpunkten.

Det var dödstyst på Olympia när

Murren — något nonchalant, som det

tycktes — lyfte skjutbenet för att ge lädret

den sista smörjelsen men sekunden

senare steg ett jubel utan like upp i skyn.

Då hade nämligen Sigge — bastant i

kroppen men ändå vig som en jaguar —

efter ett djärvt luftsprång greppat bollen

innan motståndaren hunnit ”trycka av”...

och gått i igelkottsställning. Det blev för

mycket för IFK-aren som fick ett utbrott å

la Ingemar Stenmarks klassiskai Kitzbiihel

och i den första besvikelsen tilldelade

”Nordens Zamora” en lätt åsnespark som

utlöste en varning från domaren. Episoden

— en avde tio största i mitt sextioåriga

studium av nationell och internationell

fotboll — bragte emellertid såväl Murren

som hanslagkamraterur balans så pass att

HIF övertoginitiativet och vann med 2-1.

1923 fanns Murren hos parkettläggare-

laget Viking i Chicago och in i bilden steg
nu en annan gosse, som i ett decennium

skulle tjusa sin publik — om äninte sina

motståndare — och, även han, skrivasitt

namn med guldbokstäver i Änglarnas

annaler. Svarte-Filip Johansson alltså,

som mönstrade in hos blåvitt utan spår av

mindervärdighetskomplex trots att han

tidigare representerat idel ultimaklubbar:

Surte, Kålltorp, Fässberg och Trollhättans

IF. En yngling som vandrade sina egna

vägar på och utanför plan och älskade att

göra ovanliga, ibland också förargelse-

väckande, ting ... särskilt i umgänget med

pampar.
Hos den allsmäktige fotbollsgeneralen

Anton Johansson lyckades han t ex ome-

delbart göra sig impopulär ganom att vid

landskampsbanketterna excellera i (av-

siktligt) dåligt bordskick och även beställa

in förnödenheter som var strängeligen

förbjudna! Möjligen har vi här orsaken till

att Filip bara fick begå 16 framträdandeni
blågult, men det hör ju förstås ocksåtill

pjäsen att de s kfederationsmatcherna den

tiden var ytterst fåtaliga i jämförelse med i

dag samt att han hade svår konkurrensi

framför allt AIK:s Pära Kaufeldt — en

annan samtidig center i ”Sundets Pärla”

bör naturligtvis föregås med tystnad.

HE Spela kunde han!

Men om haninte föll alla i smaken i det

civila livet så gjorde han det desto meri

spelet på plan. Han var en avde otaliga,

pyramidabla naturlagar som i seklets

början vällde fram ur ett på nöjen och

rekreation svältfött samhälle och alla skall

veta att han redan frånstarten i IFK gjorde

sig påmind. När hani vår första moderna
Allsvenska 1924-25 bankadein 39 rödglöd-

gade fullträffar bakom skräckslagna mål-

vakter satte han ett rekord som av skilda

skäl aldrig kommeratt överträffas — den

som ett par år senare lyckades komma upp

till 31 och ändåligger tvåa vet minsann vad

han talar om!

Hur skottsäker ”Svarten” än var —

både på markbollar och direkt i volley —

skulle han aldrig ha nått de stora och

största höjderna om han inte kombinerat

sin skyttekraft med andra kapaciteter. En

suverän teknik gjorde honom sålundainte

baratill en spelfördelare av rang — hans

torpedosande, precisa markkrypare till

yttrarna (sådana fanns då) var rena

delikatessen för finsmakare — utan också

till en första klassens dribbler, fintare och

”tunnelbyggare””. Den unga generationen

av intressenter förstår mej bäst om jag

uppreparvadjag tidigare sagt, nämligen att

han i början av sin karriär påminde en hel

del om Torbjörn Nilsson ... även i så måtto
förresten att han inte hörde till de allra

snabbaste i starten. Men det sistnämnda

bekymrade inte Filip eftersom han tidigt

(liksom Torbjörn?) lärde sig att det i
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Samuelsson i aktion på Gamla Ullevi.
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del om Torbjörn Nilsson ... även i så måtto
förresten att han inte hörde till de allra

snabbaste i starten. Men det sistnämnda

bekymrade inte Filip eftersom han tidigt

(liksom Torbjörn?) lärde sig att det i
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med god känsla för situationens farlighet

lämnatsin bur och mötte göteborgscentern

i höjd med straffpunkten.

Det var dödstyst på Olympia när

Murren — något nonchalant, som det

tycktes — lyfte skjutbenet för att ge lädret

den sista smörjelsen men sekunden

senare steg ett jubel utan like upp i skyn.

Då hade nämligen Sigge — bastant i

kroppen men ändå vig som en jaguar —

efter ett djärvt luftsprång greppat bollen

innan motståndaren hunnit ”trycka av”...

och gått i igelkottsställning. Det blev för

mycket för IFK-aren som fick ett utbrott å

la Ingemar Stenmarks klassiskai Kitzbiihel

och i den första besvikelsen tilldelade

”Nordens Zamora” en lätt åsnespark som

utlöste en varning från domaren. Episoden

— en avde tio största i mitt sextioåriga

studium av nationell och internationell

fotboll — bragte emellertid såväl Murren

som hanslagkamraterur balans så pass att

HIF övertoginitiativet och vann med 2-1.

1923 fanns Murren hos parkettläggare-

laget Viking i Chicago och in i bilden steg
nu en annan gosse, som i ett decennium

skulle tjusa sin publik — om äninte sina

motståndare — och, även han, skrivasitt

namn med guldbokstäver i Änglarnas

annaler. Svarte-Filip Johansson alltså,

som mönstrade in hos blåvitt utan spår av

mindervärdighetskomplex trots att han

tidigare representerat idel ultimaklubbar:

Surte, Kålltorp, Fässberg och Trollhättans

IF. En yngling som vandrade sina egna

vägar på och utanför plan och älskade att

göra ovanliga, ibland också förargelse-

väckande, ting ... särskilt i umgänget med

pampar.
Hos den allsmäktige fotbollsgeneralen

Anton Johansson lyckades han t ex ome-

delbart göra sig impopulär ganom att vid

landskampsbanketterna excellera i (av-

siktligt) dåligt bordskick och även beställa

in förnödenheter som var strängeligen

förbjudna! Möjligen har vi här orsaken till

att Filip bara fick begå 16 framträdandeni
blågult, men det hör ju förstås ocksåtill

pjäsen att de s kfederationsmatcherna den

tiden var ytterst fåtaliga i jämförelse med i

dag samt att han hade svår konkurrensi

framför allt AIK:s Pära Kaufeldt — en

annan samtidig center i ”Sundets Pärla”

bör naturligtvis föregås med tystnad.

HE Spela kunde han!

Men om haninte föll alla i smaken i det

civila livet så gjorde han det desto meri

spelet på plan. Han var en avde otaliga,

pyramidabla naturlagar som i seklets

början vällde fram ur ett på nöjen och

rekreation svältfött samhälle och alla skall

veta att han redan frånstarten i IFK gjorde

sig påmind. När hani vår första moderna
Allsvenska 1924-25 bankadein 39 rödglöd-

gade fullträffar bakom skräckslagna mål-

vakter satte han ett rekord som av skilda

skäl aldrig kommeratt överträffas — den

som ett par år senare lyckades komma upp

till 31 och ändåligger tvåa vet minsann vad

han talar om!

Hur skottsäker ”Svarten” än var —

både på markbollar och direkt i volley —

skulle han aldrig ha nått de stora och

största höjderna om han inte kombinerat

sin skyttekraft med andra kapaciteter. En

suverän teknik gjorde honom sålundainte

baratill en spelfördelare av rang — hans

torpedosande, precisa markkrypare till

yttrarna (sådana fanns då) var rena

delikatessen för finsmakare — utan också

till en första klassens dribbler, fintare och

”tunnelbyggare””. Den unga generationen

av intressenter förstår mej bäst om jag

uppreparvadjag tidigare sagt, nämligen att

han i början av sin karriär påminde en hel

del om Torbjörn Nilsson ... även i så måtto
förresten att han inte hörde till de allra

snabbaste i starten. Men det sistnämnda

bekymrade inte Filip eftersom han tidigt

(liksom Torbjörn?) lärde sig att det i
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särklass snabbaste på plan ingalunda är

spelarna utan Bollen.

Skytt, spelfördelare och dribbler men

också skämtare var ”den Svarte” och det
hände att den sistnämnda egenskapen —

plus den orubbliga självsäkerheten —

spelade honom spratt. Som förslagsvis i

1927 års stora seriefinal mot Hälsingborg

på S-vallen (19 000 innanför, 5 000 utom

s -

En lagbild från det glada 20-talet. ”Svarte Filip” står längst ute till vänster. Målvakten är Anders Rydberg.

portarna) när han skulle förvandla 2-3 till
3-3 på en straff och i — hastigheten,
liksom litet försmädligt — frågade den
likaledes väldige Sigge Lindberg var han
ville ha den. ”Var som helst, jag ska nypa

den”, sa Sigge och fick sekunden efter se

Filip kruta för fullt — två meter över
ribban! Eller, när han inför en match i

Hälsingborg, av några uppvaktande ängel-

ARE + Wed
En bild från Slottsskogsvallen 1927, dä IFK och Helsingborgs IFdrog 19.000åskådare.
Plus 5.000 ej betalande på kullarna runt ”Vallen”.
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holmsbeundrare tillfrågades hur många
mål han tänkte göra — och gav svaret:

— ”det blir la” en tre fyra stycken som

vanligt”. Varpå kanoniären så småningom
tvangs lämna Olympia mållös och som

förlorare med 1-4!

Mendetvar ingalunda självgodhet utan

snarare en ”inbyggd” galghumor som drev

honom till att understundom spela över

och chockera, sättande en extra piff på
anrättningen. Väl vetande att han hade råd
till det ... som medlem av ett garde som

under hela hans aktionstid var landets
bästa jämte Alliansbröderna och HIF.

Lagkompisarna tog inte heller illa upp,

vare sig det gällde den reaktionssnabbe

och greppsäkre Anders Rydberg i mål, de
idealiskt sammansatta backparen Gobben

Lund — Henning Svensson resp. Herbert
Samuelsson — Erik Andersson, de fenome-
nala flygelhalvorna Åke Hansson— Verner
Andersson, flankerande den iskallt strate-
giske Arthur Bengtsson, eller de likaledes

— nationellt såväl som internationellt —
högklassiga inrarna Gunnar Rydberg och

Eric Hjelm. Om dessa skulle eller inte
skulle klara sig även i dagans hårdföra

klimat må andra, ev. hugade oldtimers

uttala sig — personligen vill jag gärna

avsluta den här betraktelsen med att tacka

dem och deras icke nämnda kamrater för
massor av fin fotboll, spännande dueller

och trevlig samvaro även utanför arenor-

na. -.
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uttala sig — personligen vill jag gärna

avsluta den här betraktelsen med att tacka
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likaledes väldige Sigge Lindberg var han
ville ha den. ”Var som helst, jag ska nypa

den”, sa Sigge och fick sekunden efter se

Filip kruta för fullt — två meter över
ribban! Eller, när han inför en match i

Hälsingborg, av några uppvaktande ängel-
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GÖSTA FRÄNDING
medarbetare iGT

Visst är det smickrande att betros uppdraget att sammanfatta ett
decennium på fem, sex pappersark. Speciellt om man vid decenniets början
just lyckats slita ut sin tredje årgång förhatliga kortbyxor och kvalificerat
sig för ett rejält kok stryk och det första paret golfbyxor.
— Migtilldelade tio år i denna skrift startar 1930 och under dennna period
fick man i hemstaden på ostkusten inte mer kännedom om IFK Göteborg
än vad en samling sportfoton i kladdiga tablettaskar hade att bjuda. En sak
fick man emellertid klart för sig av dessa bilder—man måste vara hjulbent
för att få tillträde till stjärnavdelningen i Blåvitt och helst ha en ansiktsfärg
som densiste mohikanen. Men kanske berodde dessa intryck på att den
som gjort färgfoton av svartvita göteborgskamrater darrat lätt på handen.

 
Ernst Andersson och HIF-aren Arne Johansson hjälper HIF-målvakten Sigge Lindberg

av planen. Domaren heter ”Massa” Gellbord.

 

O En som å det bestämdaste förnekaratt
hjulbenthet var en nödvändighetför att bli
godkänd är Ernst Andersson, som tillbrin-
gade större delen av 30-talet med att

bevaka högerinrar och i viss mån högerytt-
rar från alla håll och kanter i Sverige och
utlandet. Ernst var, som alla blåvita
medelåldringar och äldre vet, vänsterhalv,
en numera bortlagd titel på en mycket ofta

lätt hukande evighetsmaskin som måste
fångas med nät efter matchenföratt fås att
stanna.

En vänsterhalv skulle som nämnts

snegla på motståndarens högerinrar, helst
stå på hans fötter, eftersom inrar var

fotbollens ingenjörer medan halvbackar

var förnöjsamma arbetshästar.

Mycken elegans har emellertid produ-

cerats av lätt krumbenta vänsterhalvor,
framför allt i passningsspelet. Ernst
Anderssonvaren elegant herre bådei spel
och snitt. Få kvarvarande bilder från den
tiden visar en ung man medlika präktig
som tuktad frisyr och en profil som för

tanken till indianböckerna. Speldetaljen

har jag bara hört talas om och sett i

”slocknad-variant” men ingen ska försöka

inbilla mig, att Ernst Andersson fick göra

mer än 500 allsvenska matcher och 29

landskamper därför att han var bra på
bondtolva.

Det där med 29 landskamper låter
förresten inte så besynnerligt numera, men

då vet inte dagens medlemmar av

50-60-70-klubben i landskamper att Ernst

och många av hans generation fick säga nej
tacktill landslagsresor därför att innehavet
av ett jobb var livets högsta lycka och de

arbetsgivare och verkmästare ännu inte

var födda som gav folk ledigt för att spela

boll.

Ernst Andersson hade börjat en arbets-

period på Volvo som skulle räcka i 40 år.

Landskamperi Estland och Lettland fick

därför vara mentill Italien bar det åstad
1934, för där spelades VM. Fotbollförbun-

dets Ceve Linde talade allvar med basarna
på Volvo och framhöll Anderssons vikt
och betydelse i VM-laget.
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Den där resan blev oförglömlig för

Ernst, dessvärre inte i positiv bemärkelse.

EH Idrott och politik

Om ni tror att nutidens upprörda och
högljudda diskussioner om att idrott och

politik hör, respektive inte hör ihop är en

uppfinning av vår tid, så har ni kapitalt fel.
Det varså häri Italien den där gången

för 45 år sedan att nämnde Ceve Linde som

var en man medidéer, föreslog att svenska

laget vid entrén före matchen mot

Argentina skulle göra sig populärt genom

att vinka till publiken. Alltså skickade
pojkarna upp högerhändernai luften och

fick ett bedövande gensvar av den

lättrörliga och entusiastiska publiken. Allt

var fridensliljor, ända tills landslagstrup-
pen beträdde fosterjorden igen efter

VM-äventyret och inom loppet av några
timmar fick stifta bekantskap med så
många stora grova rubrik- och löpsedels-
stilar att allting svartnade för ögonen.

Det var ju på det sättet att i Italien
bestämde en minst sagt lönnfet herre vid

namn Mussolini och han brukade hälsa sin
omgivning med en speciell armlyftning

med krök. Detta kallades fascisthälsning
och var lika avskytt utanför Italiens

gränser som Hitlers viftande utanför

Tyskland. På några få undantag när
förstås.

Svenska tidningar förfasade sig över
svenska fotbollsspelares tilltag, gemene

man drog med i antipatin. Ernst kan

berätta:

 

Två välkända IFK-are i aktion. Gunnar Rydberg hoppar över motståndaremålvakten
medan Gösta Bohman — senareledare i klubben — vaktarpå returen.

— Det blev er förfärlig tid. Det fanns

arbetskamrater som höll på i åtta år med att
göra Mussolini-hälsning när man mötte
dom. Det tråkades och trakasserades, man
kändesig utstött. Det värsta var kanske att

man betraktades som totalt aningslös

politiskt, men det var inte så. Vi var väl
inte heltidsengagerade i branschen menvi

visste mycket väl vad Mussolini stod för,

inte minst jag själv som varit med om att

året innan köra ner en ambulans till

Marseille för vidare befordrantill Musses

krig i Abessinien.

Den vinkningen till publiken fick

verkligen dimensioner och hadetill följd

bl a att någon krävde att målvakten Anders
Rydberg skulle uteslutas ur Hyresgästföre-

ningen och att Ernst Andersson kallades

inför Metalls styrelse för att förklara sig!

Så när svenska landslagsspelare kalla-

des under fanorna för olympiska speleni

Berlin tackade bl a Ernst Andersson nej.

Inga fler besök i diktaturländer för hans

del.

Sa jag att det hände mer på den där
VM-resan?

 
Laget som vann serien 1934-1935. Bakre ledet från vänster: Gunnar Löfgren, Gunnar Forsberg, Ernst Andersson, Arne Nyberg,
HerbertJohansson, ordförande, Gösta Andersson, Vallentin Hulthén, Olle Johansson, Helge Jonsson och Olle Hultfeldt.
I främre raden: Sveijde Krook, Gunnar Rydberg, Fritz Berg, Anders Rydberg, Erik Hysén, Uno Bergman och Carl Hysén.
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pojkarna upp högerhändernai luften och

fick ett bedövande gensvar av den

lättrörliga och entusiastiska publiken. Allt

var fridensliljor, ända tills landslagstrup-
pen beträdde fosterjorden igen efter

VM-äventyret och inom loppet av några
timmar fick stifta bekantskap med så
många stora grova rubrik- och löpsedels-
stilar att allting svartnade för ögonen.

Det var ju på det sättet att i Italien
bestämde en minst sagt lönnfet herre vid

namn Mussolini och han brukade hälsa sin
omgivning med en speciell armlyftning

med krök. Detta kallades fascisthälsning
och var lika avskytt utanför Italiens

gränser som Hitlers viftande utanför

Tyskland. På några få undantag när
förstås.

Svenska tidningar förfasade sig över
svenska fotbollsspelares tilltag, gemene

man drog med i antipatin. Ernst kan

berätta:

 

Två välkända IFK-are i aktion. Gunnar Rydberg hoppar över motståndaremålvakten
medan Gösta Bohman — senareledare i klubben — vaktarpå returen.

— Det blev er förfärlig tid. Det fanns

arbetskamrater som höll på i åtta år med att
göra Mussolini-hälsning när man mötte
dom. Det tråkades och trakasserades, man
kändesig utstött. Det värsta var kanske att

man betraktades som totalt aningslös

politiskt, men det var inte så. Vi var väl
inte heltidsengagerade i branschen menvi

visste mycket väl vad Mussolini stod för,

inte minst jag själv som varit med om att

året innan köra ner en ambulans till

Marseille för vidare befordrantill Musses

krig i Abessinien.

Den vinkningen till publiken fick

verkligen dimensioner och hadetill följd

bl a att någon krävde att målvakten Anders
Rydberg skulle uteslutas ur Hyresgästföre-

ningen och att Ernst Andersson kallades

inför Metalls styrelse för att förklara sig!

Så när svenska landslagsspelare kalla-

des under fanorna för olympiska speleni

Berlin tackade bl a Ernst Andersson nej.

Inga fler besök i diktaturländer för hans

del.

Sa jag att det hände mer på den där
VM-resan?

 
Laget som vann serien 1934-1935. Bakre ledet från vänster: Gunnar Löfgren, Gunnar Forsberg, Ernst Andersson, Arne Nyberg,
HerbertJohansson, ordförande, Gösta Andersson, Vallentin Hulthén, Olle Johansson, Helge Jonsson och Olle Hultfeldt.
I främre raden: Sveijde Krook, Gunnar Rydberg, Fritz Berg, Anders Rydberg, Erik Hysén, Uno Bergman och Carl Hysén.
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Laget som vann allsvenskt kval mot Halmstads BK 1938. Bakre raden: Josef Holsner (lagledare), Arne Nyberg, Folke Larsson, Olle

Hultfeldt, Leif Larsson, Bengt Mossberg, Karl-Erik Eliasson, samt tränaren Dave Morris.

Främre raden:Fritz Berg, Vallentin Hultén, Gustav Johansson, Folke Johansson och Ernst Andersson.

Jo, det slumpade sig så att i match

nummertvå, den mot Tyskland, skallade

Ernst ihop med en annan svensk och fick

en lindrig hjärnskakning. Inte värre än att

han kunde följa med truppen till svenske

konsulni Milano på kvällen. Där bjöds det

på svensk nyhetssändning i radio, som bl a

innehöll följande:

Den svenske fotbollspelaren Ernst

Andersson skadadesig i dagens match mot

Tyskland såilla vid en kollision med en
medspelare att han fick synnerven svårt

skadad och troligen blir blind.

Detblev förstås ett jäkla liv, inte minst på
Ernst, som fick förbundsgubbarna att

genast ordna kontakt med Sverige i och för

dementi till Ernst Anderssons anhöriga.

Så hopparvi över till något annat från detta

Ernst Anderssons 30-tal. Till exempel

historierna om de två och enda värvnings-
försök han råkade ut för.

EH Kände vi skulle vinna

I ena fallet var det så att store backen och

centerhalven Herbert Samuelsson lockats

till Halmstad och Halmia och efter en tid

tyckte att synnerligen gode vännen Ernst

skulle ta chansen han också.

— Men jag kände att Göteborg skulle

jag inte kunna vara utan, så det fick vara,

säger Ernst.

Vid det andratillfället förhöll det sig så,
att Ernst lånats till AIK i Stockholm föratt

spela en vänskapsmatch mot Zamoras

spanska FC Barcelona. Efteråt skulle man

göra upp affärerna och Ernst presenterade

en räkning på 60 riksdaler för resa

Göteborg-Stockholm turochretur plus en

måltid på tåget. Legendariske AIK-
ledaren Birger Nilsson drog upp en

hundralapp och sa att det var jämnt. Så

viskade han i örat på Ernst:

— Hardulustatt spela fler gånger för
oss så hör av dej.

Menför Ernst Andersson fanns bara en

hemort — Göteborg. Där han 1928 spelade
i Göteborgs Bollklubb med adress Vegaga-

tan. Där han blev distriktsmästare för

juniorer i blåvit mundering 1928 och intog

bankett på Lorensberg bestående av
Pommac och bakelser. Där han debuterade

  
Enbild från klubblokalen på Östra Hamngatan 14. Från vänster Gunnar Löfgren, Ernst
Andersson, Vallentin Hulthén, Gunnar Rydberg och Olle Hultfeldt.
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Hultfeldt, Leif Larsson, Bengt Mossberg, Karl-Erik Eliasson, samt tränaren Dave Morris.

Främre raden:Fritz Berg, Vallentin Hultén, Gustav Johansson, Folke Johansson och Ernst Andersson.

Jo, det slumpade sig så att i match

nummertvå, den mot Tyskland, skallade

Ernst ihop med en annan svensk och fick

en lindrig hjärnskakning. Inte värre än att

han kunde följa med truppen till svenske

konsulni Milano på kvällen. Där bjöds det

på svensk nyhetssändning i radio, som bl a

innehöll följande:

Den svenske fotbollspelaren Ernst

Andersson skadadesig i dagens match mot

Tyskland såilla vid en kollision med en
medspelare att han fick synnerven svårt

skadad och troligen blir blind.

Detblev förstås ett jäkla liv, inte minst på
Ernst, som fick förbundsgubbarna att

genast ordna kontakt med Sverige i och för

dementi till Ernst Anderssons anhöriga.

Så hopparvi över till något annat från detta

Ernst Anderssons 30-tal. Till exempel

historierna om de två och enda värvnings-
försök han råkade ut för.

EH Kände vi skulle vinna

I ena fallet var det så att store backen och

centerhalven Herbert Samuelsson lockats

till Halmstad och Halmia och efter en tid

tyckte att synnerligen gode vännen Ernst

skulle ta chansen han också.

— Men jag kände att Göteborg skulle

jag inte kunna vara utan, så det fick vara,

säger Ernst.

Vid det andratillfället förhöll det sig så,
att Ernst lånats till AIK i Stockholm föratt

spela en vänskapsmatch mot Zamoras

spanska FC Barcelona. Efteråt skulle man

göra upp affärerna och Ernst presenterade

en räkning på 60 riksdaler för resa

Göteborg-Stockholm turochretur plus en

måltid på tåget. Legendariske AIK-
ledaren Birger Nilsson drog upp en

hundralapp och sa att det var jämnt. Så

viskade han i örat på Ernst:

— Hardulustatt spela fler gånger för
oss så hör av dej.

Menför Ernst Andersson fanns bara en

hemort — Göteborg. Där han 1928 spelade
i Göteborgs Bollklubb med adress Vegaga-

tan. Där han blev distriktsmästare för

juniorer i blåvit mundering 1928 och intog

bankett på Lorensberg bestående av
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A-laget 1929 och samlade på sig fler
medaljer under 13 år än någon annan i

Blåvitt. Bl a två allsvenska guldmedaljer.
Därhanficktillfälle att bli bäste vän med

Rydbergarna, Svarte Filip, Fritz Berg,

landslagskompis med Karl-Erik Grahn,

Sven Jonasson, Arvid Emanuelsson och allt

vad dom nu hette.
I det 30-talets Göteborg där toppen på

matcherna varatt gå och äta en bit och gå

igenom vad som hänt på planen. En vana

som Ernst undrar hur pojkarna numera kan

vara utan.
Därmed nog berättat om 30-talets

galjonsfigur i denna jubileumskrönika.

Så härter sig 30-talet, om man plockar

valda blommorur Alf Skånbergs minutiöst

planterade sifferrabatter.

0 PLACERINGARNA för att någon-
stans börja: 1930-2:a, 1931-3, 19324,

1933-3, 1934-3, 1935-1 (HURRA),
1936-4,1937-7, 1938-11 (VE OCH FASA
NER I DIVISION II!), 1939-SEGERI
DIVISION II VASTRA?

0 PERSONLIGHETERNA var många.

Ernst Andersson har ni redan stiftat

bekantskap med. Här är några av de andra

figuranterna i blåvit mundering och deras

egenheter.

0 Det ÄR SANTatt Filip Johansson hade
väldiga fötter att stå på och skjuta med.

Menöverdrifterna har under decenniernas

lopp varit många. Skorna var inte stora

som kanoter, ej heller som lappskaackjor.

48 var numret och det duger det också.

Vidare var det inte sant, att Filip sköt

   

"SVARTEFILIP”
JOHANSSON

 

 

   
Anders Rydberggör en räddning i en match m

målvakteri bitar, ej heller målställningar.

Men sant är, att Filip tyvärr slutade
30-10-1932 efter 181 allsvenska matcher

på vilka han gjort 178 mål. Det är sånt som

kallas prima träffbild inom skyttet ...

Ö ARNE NYBERG, den legendariske

högerytten med en av svensk fotbolls

längsta karriärer. Debut 31-7-1932 mot

IFK Eskilstuna, stor avskedsföreställning

mot Halmia 26-5-1950. Han spelade 277
allsvenska matcher och gjorde 108 mål,

några av dessa oförglömliga sedan Gunnar

Gren spelat fram och Arnerusatifrån allt

vad uppvaktning hette och lossat högerka-

nonenfrån specialvinkel. Vilka minnen!

& ANDERS ANDERSSON, som sedan

kom att heta Bernmar, berättar med

förtjusning att han på 30-talet gjorde sina
tre (3) allsvenska matcher i nu nämnd

ordning: Den första, den sista och den

enda!

0 VEM KAN GLÖMMAFritz Berg, den
blonde halven med finsnickarfötterna?

Debuterade 21-8-1931 och tyckte det

kunde räcka den 21-5-44 efter 170

allsvenska matcher och tre mål.

0 ELLER ANDERS RYDBERG,en smi-
dig, rätt argsint herre som vaktadesitt revir

som en tiger. Utboxningarnas mästare,

vilket åtskilliga uppkäftiga nickspecialister

ibland smärtsamt fick uppleva. Anders

demonstrerade sin praktfulla haka första

gången 1924 och höll sedan på till
29-5-1938. Under den långa perioden hann
han göra 286 allsvenska matcheri svit, av

tillsammans 294.

4
RESA Arg

Vu Vg KR sr
FÄR Ro -

- ENT åkNN Ja

ot AIK på Gamla Ullevi.

   

  

as 1

e GUNNAR RYDBERG hadeinte sinne-

lag för målvaktsjobb men var så mycket

bättre som anfallskonstruktör. Han spela-

de högerinner det mesta från 3—-8-1924till

den 8-5-1936 och det räckte till 248

matcher och 147 mål. Sedan minns ni

förstås Gunnar Rydberg som tränare,

lagledare och styrelseledamot. Gunnar

fanns medi bilden, när en annan Gunnar,

nämligen Säffle-Andersson, skulle tas över

till Blåvitt. Transaktionen var högaktuell

samma söndag som Kamraterna speladei

Degerfors och jag kan försäkra, att en

mussla är snakkesalig i jämförelse med

Gunnar Rydberg den dagen.

e OLLE HULTFELDT =:debuterade

1934, i juli månad, mot Halmstads BK och
gjorde 150 matcher, mestadels som

centerhalv, fram till maj 1943. Då fick det

vara nog.

e SÅ VAR DÄR Herbert Samuelsson,
väldig försvarskämpe som debuterade

1926 men slutade 1932 efter 124 matcher

för att bli så kallad klippa i Halmia.

e JA DOM VAR MÅNGA de stora
profilerna på 30-talet. Gunnar Löfgren,

Gösta Andersson, Carl Hysén, Helge

Jonsson, Folke Johansson ...

30-talet började bra. Första matchen

spelades 13-4-1930 och IFK Malmö fick
på skallen i Göteborg med 7-0. Slutet blev
gott också — Malmö FF besegrades här
hemma med 1-0 den 12 november 1939.
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0 ELLER ANDERS RYDBERG,en smi-
dig, rätt argsint herre som vaktadesitt revir

som en tiger. Utboxningarnas mästare,

vilket åtskilliga uppkäftiga nickspecialister

ibland smärtsamt fick uppleva. Anders

demonstrerade sin praktfulla haka första

gången 1924 och höll sedan på till
29-5-1938. Under den långa perioden hann
han göra 286 allsvenska matcheri svit, av

tillsammans 294.
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ot AIK på Gamla Ullevi.

   

  

as 1

e GUNNAR RYDBERG hadeinte sinne-

lag för målvaktsjobb men var så mycket

bättre som anfallskonstruktör. Han spela-

de högerinner det mesta från 3—-8-1924till

den 8-5-1936 och det räckte till 248

matcher och 147 mål. Sedan minns ni

förstås Gunnar Rydberg som tränare,

lagledare och styrelseledamot. Gunnar

fanns medi bilden, när en annan Gunnar,

nämligen Säffle-Andersson, skulle tas över

till Blåvitt. Transaktionen var högaktuell

samma söndag som Kamraterna speladei

Degerfors och jag kan försäkra, att en

mussla är snakkesalig i jämförelse med

Gunnar Rydberg den dagen.

e OLLE HULTFELDT =:debuterade

1934, i juli månad, mot Halmstads BK och
gjorde 150 matcher, mestadels som

centerhalv, fram till maj 1943. Då fick det

vara nog.

e SÅ VAR DÄR Herbert Samuelsson,
väldig försvarskämpe som debuterade

1926 men slutade 1932 efter 124 matcher

för att bli så kallad klippa i Halmia.

e JA DOM VAR MÅNGA de stora
profilerna på 30-talet. Gunnar Löfgren,

Gösta Andersson, Carl Hysén, Helge

Jonsson, Folke Johansson ...

30-talet började bra. Första matchen

spelades 13-4-1930 och IFK Malmö fick
på skallen i Göteborg med 7-0. Slutet blev
gott också — Malmö FF besegrades här
hemma med 1-0 den 12 november 1939.

A-laget 1929 och samlade på sig fler
medaljer under 13 år än någon annan i

Blåvitt. Bl a två allsvenska guldmedaljer.
Därhanficktillfälle att bli bäste vän med

Rydbergarna, Svarte Filip, Fritz Berg,

landslagskompis med Karl-Erik Grahn,

Sven Jonasson, Arvid Emanuelsson och allt

vad dom nu hette.
I det 30-talets Göteborg där toppen på

matcherna varatt gå och äta en bit och gå

igenom vad som hänt på planen. En vana

som Ernst undrar hur pojkarna numera kan

vara utan.
Därmed nog berättat om 30-talets

galjonsfigur i denna jubileumskrönika.

Så härter sig 30-talet, om man plockar

valda blommorur Alf Skånbergs minutiöst

planterade sifferrabatter.

0 PLACERINGARNA för att någon-
stans börja: 1930-2:a, 1931-3, 19324,

1933-3, 1934-3, 1935-1 (HURRA),
1936-4,1937-7, 1938-11 (VE OCH FASA
NER I DIVISION II!), 1939-SEGERI
DIVISION II VASTRA?

0 PERSONLIGHETERNA var många.

Ernst Andersson har ni redan stiftat

bekantskap med. Här är några av de andra

figuranterna i blåvit mundering och deras

egenheter.

0 Det ÄR SANTatt Filip Johansson hade
väldiga fötter att stå på och skjuta med.

Menöverdrifterna har under decenniernas

lopp varit många. Skorna var inte stora

som kanoter, ej heller som lappskaackjor.

48 var numret och det duger det också.

Vidare var det inte sant, att Filip sköt

   

"SVARTEFILIP”
JOHANSSON
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SVEN EKSTRÖM,
sportmedarbetare i Aftonbladet

Manbehöverinte leta efter en vinjett över 1940-talets blåvita bollepok,
varom det här kapitlet skall handla.
Den kan kort och gott tecknas med orden GUNNARGREN.
Den oefterhärmlige artisten, som blev olympisk guldmedaljör, italiensk
ligachampion, ”vice världsmästare””, 57-faldig landslagsman och i en

TV-gallup koradtill Sveriges bäste fotbollsspelare genom tiderna””, var
detta krigsskuggade decenniumsi särklass störste galjonsfigur i
Kamraterna.
Visst fanns det många skickliga spelare i 40-talsgenerationen — inte minst i

det lag som 1942 vann allsvenskt guld — men alla var hantverkare i
jämförelse med konstnären Gren.

O När man tänker på vad dagens
fotbollsstjärnor betingar i inköp även för
en svensk klubb — kassaböckerna hos ”AB

Blåvitt” bär säkert en hel del vittnesbörd

om det — är detlite av ett kuriosum att alla

IFK-tiders strålstarkaste stjärna och
främsta publikmagnat inte kostade ett rött

öre. Vare sig i transfersumma(till Gårda)

eller i kontanta pengari nyförvärvets egen

ficka.

 

 

Vi skriver vårvintern 1941.
Den 20-årige Gren, vars talang redan

var i blomning, hade se”n något årtillbaka
funderat på att lämna Gårda. Superteknisk
och bollglad som han var fann han det en

aning svårt att anpassa sig till den
försvarstaktiskt överbetonade fotboll,
som Buss-Oskars lag odlade. Så spelade väl
också en viss fåfänga, ett stänk av
ärelystnad in... han tyckte att anrika,

 

populära, färgstarka IFK var den rätta

lekplatsen för en bollälskare med fram-
tidsdrömmar.

Redan vid jultiden 1939 hade Gunnar
tagit mod till sig och knallat upp på

Kamraternas expedition för att ”sondera

terrängen”. Däruppe mötte han veteranen
och mångfaldige landslagsmannen Ernst

Andersson, som ställde sig lite skeptisk,
när han fick reda på vad den blyge
ynglingen hade på hjärtat:
— Det är klart, menade Ernst, att du är

välkommen till Kamraterna, men jag

undrar om detär ditt fulla allvar. Jag tycker
det förefaller som om du trivstillräckligt

bra i Gårda.
Det blev också så, att Gunnar stannade

ytterligare ett år i Gårda, och inte förrän
vargavintern 1941 övergått i vår bytte han
ut den vinröda tröjan mot den blåvita.

Ödet — eller Svenska Fotbollsförbun-
dets programmakare — fogade det så att

Gunnar Grens allsvenska debutmatch för
Kamraterna kom att spelas just mot

Gårda, som besegrades med 6-1. Efteråt

 
Gunnar Gren nickar i en match mot HIF. Spelaren på mållinjen ärgamle landslagshalvbacken Sven-Ove Svensson. Målvakten är
legendariske Kalle Svensson.
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Gårda, som besegrades med 6-1. Efteråt
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SVEN EKSTRÖM,
sportmedarbetare i Aftonbladet

Manbehöverinte leta efter en vinjett över 1940-talets blåvita bollepok,
varom det här kapitlet skall handla.
Den kan kort och gott tecknas med orden GUNNARGREN.
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fotbollsstjärnor betingar i inköp även för
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Blåvitt” bär säkert en hel del vittnesbörd

om det — är detlite av ett kuriosum att alla

IFK-tiders strålstarkaste stjärna och
främsta publikmagnat inte kostade ett rött

öre. Vare sig i transfersumma(till Gårda)

eller i kontanta pengari nyförvärvets egen

ficka.
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tyckte Gunnaratt det ” kändeslite kymigt

att vara med och tufsa till sina gamla

klubbkamrater på det där viset”. Själv
medverkade hani tilltufsningen med ett

mål — det första av de sammanlagt 146 som

han kom att göra för Kamraterna i

Allsvenskan.

BH Så blev han italienare

Följ nu med artikelförfattaren 8 år framåti

tiden, till en dag i början av juli 1949.
Jag befann mig på restaurang Heden,

där det var någon slags presskonferens.

Plötsligt kallades jag till telefonen. Det var

”min medarbetare” i Ny Tid, Gunnar

Gren, som ringde (sedan åtskilliga år

tillbaka medverkade han under fotbollssä-

songen med en veckokrönikai tidningen).

— Kan du kommahem till mej, sa” GG.

Jag har något intressant åt dej ...

Det intressanta visade sig vara att han

samma dag tackat definitivt ja till

erbjudandet om ett 2-årskontrakt med

A.C. Milan.

Alla visste att åtskilliga europeiska
proffsklubbar då hade lagt ut sina krokar

efter den nyvordne olympiske guldmedal-

jören och ”hjälten mot England” (i den
fantastiska 3-1-matchen på Råsunda den

13 maj 1949), men inte förrän Gunnar

Nordahls Milan dök med det överlägset
bästa budet, slog den ekonomiskt sinnade

Grentill.

Tisdagen den 2 augusti firade han

avskedet från svensk fotboll och ”värl-

dens bästa publik” i en vänskapsmatch

mot Örgryte på Ullevi. Regnet stod som

spön i backen, och när vår blivande

italienare dök upp på sin gamla lekplats

före kick off möttes han av den

legendariske fotbollsledaren ”Ceve” Lin-

de, som sa':

— Se här, Gunnar, till och med himlen

gråter för att du ska lämna oss ...!

 

Mot Malmö FFpå Gamla Ullevi. Skånemålvakten är Folke ”Gripen”” Bengtsson och
IFK-arnai händelsernas centrum är Gunnar Gren och Leif Larsson.

Nu blev, som vi vet, Gunnar Grens

avsked från den svenskafotbollen endast

tillfälligt. Sju år senare var hantillbaka och
skrev nya lysande kapitel i sin egen

karriärhistoria.

Proffsåren i Italien har han utförligt

skildrat i boken ” Med Grenolii Italien”,
och låt mig här bara återge vad Milan-

kompisen Gunnar Nordahl hade att anföra

om GGi sin egen levnadsberättelse, ”Guld

och gröna planer”:

”Ytligt sett skulle man kunna miss-

tänka, att hans spelsätt med mängder av

småfinesser, hans lust att dribbla och hans

osjälviska uppläggning av spelet skulle gå

förlorat för italiensk publik, som gärna ser

kanonhårda målskott, cirkusbetonade sax-

sparkar och flygande attacker. En som
spelat som Gren men varit mindre skicklig

skulle också haft svårt att slå sig fram, men
Gunnar kan nu sina saker så överlägset

skickligt, att både aktiva och publik gav sig
på nåd och onåd redan från början. Pressen

   
Gren hissas innan avfärdentill proffskarriäreni Italien.
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var snart redo för hederstiteln ”'il

professore”', och Gunnars succé inom

italiensk fotboll var säkrad redan efter ett

fåtal matcher.”

Jag behöver egentligen inte orda mer om

GunnarGrens kvalitéer som fotbollsspela-

re. De ärtillräckligt väl dokumenterade.

Fanns det några brister i hans rika

utrustning, så var det en viss dilletantmäs-

sighet i konsten att nicka (ehuru vi skall

minnas att han ”med skallen” gjorde

segermålet, när Sverige vann den första

efterkrigslandskampen mot Danmark med

4-3 i Köpenhamn 1945).

Vidare på minussidan, fast det gällde
mest i början av hans karriär: en ganska

klen skjutförmåga.

Efter 1943 års landskamp mot Schweiz
(1-0) undrade den aktade signaturen mr.

Jones i Dagens Nyheter ”om inte Gren

skjutit färdigt i landslaget nu”. Men det

hade han förvisso inte. 1946 gjorde han

fyra av målen, när vi slog samma Schweiz

med 7-2 på Råsunda, och den landskam-
pen betecknade GG länge —-i varje fall fram

till ”drömmatchen” mot England 1949 -

som sin dittills bästa.

Men ännu vid tidpunkten för den här

målexcessen mot Schweiz levde tydligen

föreställningen om Gren som en ärtbösse-

skytt kvar hos stockholmsexpertisen.

Efter matchen anmärkte den giftige R:et

Eklöw i DN medadresstill 4-målshjälten:
— Vad f-n nu då, har du börjat skjuta

också!
Vi människor är ”sammansatta natu-

rer”, som regel en blandning av många

olika karaktärsdrag, av vilka en del kan

tyckas vara diametrala motsatser. Gunnar

Gren är inget undantag. Vad jag under

årens lopp lärt mig uppskatta hos GG är

hans lojalitet mot sporten, hans ambition

att alltid på bästa sätt söka tjäna den
gemenskap, som han(förtillfället) tillhör.

Han saknar ingalunda humor, han kan vara

en spexmakare, när andanfaller på — även

utanför planen, således — och en allmänt
charmfull sällskapsmänniska.
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Plötsligt kallades jag till telefonen. Det var

”min medarbetare” i Ny Tid, Gunnar

Gren, som ringde (sedan åtskilliga år

tillbaka medverkade han under fotbollssä-

songen med en veckokrönikai tidningen).

— Kan du kommahem till mej, sa” GG.

Jag har något intressant åt dej ...

Det intressanta visade sig vara att han

samma dag tackat definitivt ja till

erbjudandet om ett 2-årskontrakt med

A.C. Milan.

Alla visste att åtskilliga europeiska
proffsklubbar då hade lagt ut sina krokar

efter den nyvordne olympiske guldmedal-

jören och ”hjälten mot England” (i den
fantastiska 3-1-matchen på Råsunda den

13 maj 1949), men inte förrän Gunnar

Nordahls Milan dök med det överlägset
bästa budet, slog den ekonomiskt sinnade

Grentill.

Tisdagen den 2 augusti firade han

avskedet från svensk fotboll och ”värl-

dens bästa publik” i en vänskapsmatch

mot Örgryte på Ullevi. Regnet stod som

spön i backen, och när vår blivande

italienare dök upp på sin gamla lekplats

före kick off möttes han av den

legendariske fotbollsledaren ”Ceve” Lin-

de, som sa':

— Se här, Gunnar, till och med himlen

gråter för att du ska lämna oss ...!

 

Mot Malmö FFpå Gamla Ullevi. Skånemålvakten är Folke ”Gripen”” Bengtsson och
IFK-arnai händelsernas centrum är Gunnar Gren och Leif Larsson.

Nu blev, som vi vet, Gunnar Grens

avsked från den svenskafotbollen endast

tillfälligt. Sju år senare var hantillbaka och
skrev nya lysande kapitel i sin egen

karriärhistoria.

Proffsåren i Italien har han utförligt

skildrat i boken ” Med Grenolii Italien”,
och låt mig här bara återge vad Milan-

kompisen Gunnar Nordahl hade att anföra

om GGi sin egen levnadsberättelse, ”Guld

och gröna planer”:

”Ytligt sett skulle man kunna miss-

tänka, att hans spelsätt med mängder av

småfinesser, hans lust att dribbla och hans

osjälviska uppläggning av spelet skulle gå

förlorat för italiensk publik, som gärna ser

kanonhårda målskott, cirkusbetonade sax-

sparkar och flygande attacker. En som
spelat som Gren men varit mindre skicklig

skulle också haft svårt att slå sig fram, men
Gunnar kan nu sina saker så överlägset

skickligt, att både aktiva och publik gav sig
på nåd och onåd redan från början. Pressen
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var snart redo för hederstiteln ”'il

professore”', och Gunnars succé inom

italiensk fotboll var säkrad redan efter ett

fåtal matcher.”

Jag behöver egentligen inte orda mer om

GunnarGrens kvalitéer som fotbollsspela-

re. De ärtillräckligt väl dokumenterade.

Fanns det några brister i hans rika

utrustning, så var det en viss dilletantmäs-

sighet i konsten att nicka (ehuru vi skall

minnas att han ”med skallen” gjorde

segermålet, när Sverige vann den första

efterkrigslandskampen mot Danmark med

4-3 i Köpenhamn 1945).

Vidare på minussidan, fast det gällde
mest i början av hans karriär: en ganska

klen skjutförmåga.

Efter 1943 års landskamp mot Schweiz
(1-0) undrade den aktade signaturen mr.

Jones i Dagens Nyheter ”om inte Gren

skjutit färdigt i landslaget nu”. Men det

hade han förvisso inte. 1946 gjorde han

fyra av målen, när vi slog samma Schweiz

med 7-2 på Råsunda, och den landskam-
pen betecknade GG länge —-i varje fall fram

till ”drömmatchen” mot England 1949 -

som sin dittills bästa.

Men ännu vid tidpunkten för den här

målexcessen mot Schweiz levde tydligen

föreställningen om Gren som en ärtbösse-

skytt kvar hos stockholmsexpertisen.

Efter matchen anmärkte den giftige R:et

Eklöw i DN medadresstill 4-målshjälten:
— Vad f-n nu då, har du börjat skjuta

också!
Vi människor är ”sammansatta natu-

rer”, som regel en blandning av många

olika karaktärsdrag, av vilka en del kan

tyckas vara diametrala motsatser. Gunnar

Gren är inget undantag. Vad jag under

årens lopp lärt mig uppskatta hos GG är

hans lojalitet mot sporten, hans ambition

att alltid på bästa sätt söka tjäna den
gemenskap, som han(förtillfället) tillhör.

Han saknar ingalunda humor, han kan vara

en spexmakare, när andanfaller på — även

utanför planen, således — och en allmänt
charmfull sällskapsmänniska.

tyckte Gunnaratt det ” kändeslite kymigt

att vara med och tufsa till sina gamla

klubbkamrater på det där viset”. Själv
medverkade hani tilltufsningen med ett

mål — det första av de sammanlagt 146 som

han kom att göra för Kamraterna i

Allsvenskan.
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Motdessatilldragande egenskaperstår

en känslighet, som har smak av stingslig-
het, en mycket strängt vårdad omsorg om

den egna prestigen och en böjelse för att

anse sig missförstådd och ”inte uppskat-

tad efter förtjänst”. Han är heller inte den

som i brådrasket glömmer oförrätter, de
må vara inbillade eller verkliga.

På själva julafton 1947 publicerade Ny
Tid en nyhet, som väckte genljud i hela den

svenska fotbollsvärlden: ”Gunnar Gren

lämnar Göteborgs-Kamraterna”, löd den

kraftigt uppsmällda rubriken.

BH Då blev Gren sur...

Orsakerna härtill bottnade, angav GG

själv, i ”interna förhållanden i förenin-
gen”, som haninte vill gå närmare in på.
Hanavslöjade att flera andraspelare i laget

delade hans kritiska syn på dessa
”förhållanden” men försäkrade, i maske-
rade ordalag,, att det var helt fel att tro att

”vi var missnöjda med den materiella

uppskattningen av våra förtjänster från

ledningens sida”. Känt var, även utanför

de inre kretsarna, att Gunnar hade svårt

för att dra jämt med den dåvarande

sekreteraren Gösta Bohman, betraktad

som IFK-ledningens starke man ... och

enligt GG och kanskeflera ”alltför stark”.

Nåväl, schismen kunde efter en tid
biläggas, och Gunnarsa själv att han var

”glad då vi kompromissvägen fann en
lösning, som tillät mig att stanna kvar hos

Kamraterna”.

Våren 1956, då han spelade i Genua,
antydde ”professorn” att detta var hans

sista italienska år. Han hade visserligen

hunnit bli 35 år men stod fortfarande på
toppen av sin skicklighet. I tidningarna
började man nuivrigt spekulera om vilken

svensk klubb som han fortsättningsvis

skulle ägna sina tjänster. De flesta tipsen

löd förstås på Göteborgs-Kamraterna.

Holger ”Proppen”” Bengtsson nicktagen.

   

 
Arne Nyberg, en av Blåvitts legendariska yttrar, i farten. Backen som rundats är ingen

mindre än Erik Nilsson, landslagsback från Malmö FF.

Men vad hände? Jo, en dag på våren -56
publicerade denne artikelförfattare en

intervju med Anders Bernmar, som redani

den vevan var ett högt höns inom

IFK-ledningen. Anders sa på tal om den
förlorade sonens bebådade hemkomst:

”Gunnar Gren är naturligtvis väl-

kommentill oss, men han kan knappast

räkna på en plats i ettan, eftersom vi vill
bygga upp vårt lag på det unga och

framtidslovande material vi har. Men han
skulle bli den idealiske ungdomsträ-

naren””.

Gunnars reaktion blev ättikssur. Han

svarade Bernmarjii en intervju: Ungdoms-

tränare i IFK ... jag tackar, men det är

nog inte aktuellt. Jag kanske har andra

planer”.

Ochså var det. För om jag minnsrätt så
hade Örgryte-ordföranden Erik ”Skräd-
darn”” Svensson då redan varit nere i Genua

och lyckats övertala Gren att bli öisare, när

han kom hem.

Många år senare sa hantill författaren

av den ”ödesdigra” intervjun i Ny Tid:

— Detär egentligen ditt fel, att jag inte
hamnade hos Kamraterna. Helst hade jag

nog velat det ...

Det varalltså en av de där ”oförrätter-
na”, som Gunnarinte kunnat glömma, hur
många års damm som än hunnit lägga sig
över den episoden ...

Men hans val måste väl ändå inte varit
så tokigt, för när han 1961 återvändetill
italien på den kortvariga sejouren som
teknisk direktör i Juventus sa han i en

intervju: ”Åren i ÖIS var mina roligaste
upplevelser”!

Det Gren-dominerade

egentligen ingen särskilt

40-talet var

framgångsrik

epok i Göteborgs-Kamraternas långa
fotbollshistoria. Visserligen vann IFK
Allsvenskan 1942, meni laget fanns en hel

del till åren komna spelare, och över den
blåvita horisonten började nu föryng-

ringsproblemens mörka moln att hopasig.

Det dröjde länge innan de skingrades.

Mellan åren 1942 och 1949 var en
tredjeplacering det bästa som Kamraterna

kunde åstadkomma i Allsvenskan, och
våren 1956 blev det än större anledning för

Ängla-fantasterna att slita sitt hår i
förtvivlan: respass till division II!

Naturligtvis var den mediokra 40-

talsepoken visst inte fattig på skickliga

spelare och intressanta profiler i blåvitt.

Bäst minns vi Arne Nyberg, den

flyfotade, skarpskjutande högeryttern,

som mellan åren 1932 och 1956 spelade 464

matcher och gjorde 286 mål för Kamrater-
na. Det framgångsrika kompanjonskapet

mellan honom och högerinner Gren

etablerades i Allsvenskan 1941, och att det

inte begränsadestill klubblaget omvittnade

signaturen Håce, när han i GT skrev: Ett
bättre par än Gren och Nyberg har väl
aldrig ett svenskt landslag kunnat ställa

upp med i anfallet”.

HB Elfsborg ”arvfiende”

Om sin gamle ytterkamrat skrev Gunnar

själv i boken ” Från Vallen till Wembley”
(som kom ut samma år han flyttade till

Italien) följande vackra ord:

”Arne Nyberg är jag nog inte ensam om

att betrakta som en av den svenska

fotbollens största personligheter, både för

hans färdigheter på planen och hans sanna
sportsmannaegenskaper utanför densam-
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Motdessatilldragande egenskaperstår

en känslighet, som har smak av stingslig-
het, en mycket strängt vårdad omsorg om

den egna prestigen och en böjelse för att

anse sig missförstådd och ”inte uppskat-

tad efter förtjänst”. Han är heller inte den

som i brådrasket glömmer oförrätter, de
må vara inbillade eller verkliga.

På själva julafton 1947 publicerade Ny
Tid en nyhet, som väckte genljud i hela den

svenska fotbollsvärlden: ”Gunnar Gren

lämnar Göteborgs-Kamraterna”, löd den

kraftigt uppsmällda rubriken.

BH Då blev Gren sur...

Orsakerna härtill bottnade, angav GG

själv, i ”interna förhållanden i förenin-
gen”, som haninte vill gå närmare in på.
Hanavslöjade att flera andraspelare i laget

delade hans kritiska syn på dessa
”förhållanden” men försäkrade, i maske-
rade ordalag,, att det var helt fel att tro att

”vi var missnöjda med den materiella

uppskattningen av våra förtjänster från

ledningens sida”. Känt var, även utanför

de inre kretsarna, att Gunnar hade svårt

för att dra jämt med den dåvarande

sekreteraren Gösta Bohman, betraktad

som IFK-ledningens starke man ... och

enligt GG och kanskeflera ”alltför stark”.

Nåväl, schismen kunde efter en tid
biläggas, och Gunnarsa själv att han var

”glad då vi kompromissvägen fann en
lösning, som tillät mig att stanna kvar hos

Kamraterna”.

Våren 1956, då han spelade i Genua,
antydde ”professorn” att detta var hans

sista italienska år. Han hade visserligen

hunnit bli 35 år men stod fortfarande på
toppen av sin skicklighet. I tidningarna
började man nuivrigt spekulera om vilken

svensk klubb som han fortsättningsvis

skulle ägna sina tjänster. De flesta tipsen

löd förstås på Göteborgs-Kamraterna.

Holger ”Proppen”” Bengtsson nicktagen.
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ma. Jag tror att Arne Nyberg av årgång
1938/39 var den bäste ytterspelare Sverige
någonsin haft. Han var den idealiske

partnern för en inner, och för publiken bör
han ha varit en ögonfröjdi sitt stilrena och
justa uppträdande. Min uppskattning av

vännen Arne härledersig inte bara från att

vi var klubb- och landslagskamrater utan
också ur det faktum att vi i många år varit
arbetskompisar (på brandkåren)”.

Arne Nyberg gick ur tiden 1970.

En ”ängel”, som också kom ganska

långt mot ärans höjder, var Rune ”Killing””
Emanuelsson, rappfotad, slitstark förs-

varsspelare, användbar både som back och
halvback. Rune debuterade i blåvitt 1942
och hann under 13 år göra 395 matcheri

A-laget. Han var olympisk reserv i London

1948 och medverkade 13 gånger i land-
slaget.

Mellan Elfsborg och Kamraterna hari

alla år existerat ett slags ”arvfiende”-
förhållande, vilket inte hindrat att ett antal
gulingar från knallesta'n bytt om till
IFK-tröja. 1938 kom målvakten Axel
Olsson, som spelade fram till 1945 och

således var med i 42 års guldlag. I det
garnityret återfanns också vänsteryttern

Lå

Andersson i Svenska Fotbollsförbundet.

Åke Samuelsson, som hade en föregångare

i olympiayttern från 1936, Åke Hallman.

Senare anslöt sig också innereleganten

Evert Grahn, legendariske Karl-Eriks bror

till IFK.
Vad Acke Olsson beträffar var han inte

bara en skicklig målvakt utan också en
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färgstark typ, en knipslug rackare och

ibland inte så lite fräck.
Vid en match i Degerfors hände att

hemmalaget tog ledningen med 2-1 några

sekunder före pausen genom ett mål av

Gunnar Nordahl. Just som domarpipan

kalladetill pausvila kom Acke rusande och
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Guldlaget 1942. Längst bak från vänster Helge Jonson, Gunnar Rydberg (ordföranderesp. lagledare), Josef Holsner, Herbert

Johansson, Gösta Bohman, Nils Grönvall, Gustaf Waller och Ragnar Sandberg.

Mittraden: Arne Nyberg, Åke Samuelsson, Leif Larsson, Bengt Mossberg, Holger ”Proppen”” Bengtsson, Gunnar Gren, Fritz Berg,

Gösta Eriksson.

Främre raden: Ernst Andersson, Nils Eriksson, Axel Ohlsson, Folke Johansson, Olle Hultfeldt och Folke Larsson.
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Gren och Nyberg valsar omkring med en GAIS-försvarare. Längst upptill högeribilden ses Allan Andersson.

stack en kronometer under ögonen på

domaren, som vid det härtillfället gjorde

sin debut i allsvenskan. ”Se här”, ropade
Acke, ”du har blåst av halvleken 15
sekunder över ordinarie tid, och du kan

alltså inte godkänna målet. Den stackars

rättskiparen blev alldeles rådvill, stegade

bort till linjemännen och förhörde sig i

saken. ”Jo, det hade nog gått några

sekunder över tiden”, förklarade en av

dem. Domaren tog beskedet för gott och

annullerade målet.
Varpå han senare blev beskylld av

degerforstränaren Istvan Wampetits för att

ha tagit tid efter kyrkklockan!

Bland Gunnar Grens lagkompisar under

40-talet minns vi också backbjässarna Nils

 
Henry Andersson, målvakt.

Eriksson och Folke Johansson, halvbackar-
na (det hette så på den tiden) Folke Larsson
och Holger Hansson, centerkanonen Hol-

ger ”Proppen” Bengtsson, målvaktspan-
tern Henry Andersson, den originelle

vänsteryttern Erik Bergqvist — han som
kunde dämpa en boll med ändalykten! —

målspottaren Leif Larsson, den reslige,
tuffe centerhalven Olle Hultfeldt och
naturligtvis inte minst Ernst Andersson,

halvbackseleganten med 31 landskamper

bakom sig och 2-faldig allsvensk guldme-

daljör.

Anton Johansson, dåvarande ordföran-

den i Svenska Fotbollsförbundet, måste
väl ha drabbats av korsslutning inne i

huvudet, när han om denne store spelare

kunde säga:

— De 31 landskamper Ernst Andersson

har gjort är 31 för mycket. Han är en av de
svagaste fotbollsspelare jag sett och kan

egentligen bara spela med armbågarna!

En annanfärgstark figur i det blåvita

galleriet var vänsteryttern Åke ”Ålen”
Kristiansson, som spelare ingen bland de

största men en bohem och improvisatör,

som publiken hade roligt åt.
Åke debuterade i A-laget i en serie-

match mot Halmstad, och spexaren Gren

berättar den här historien om hur han tog

sig för att skoja med nykomlingen, när
laget installerat sig på hotellet kvällen före
matchen:

Från ett angränsande rum ringde jag

upp ”Ålen” och föreställde mig som
redaktör den och den, representerande

Hallandsposten. Jag hade träffat ”'hr

Kristiansson” vid en militärmatch i

Stockholm något år tidigare och ville nu
intervjua honom inför hans allsvenska

debut:

— Hur kännersig hr Kristiansson, Ni
är lite nervös, kanske...

— Nej då, inte ett dugg, förklarade
”Ålen”'och lät svadan flöda. Det ska bli
väldigt skoj att få debutera i Allsvenskan,
och jag är säker på att det ska gå bra, för
jag känner mig i prima form, knät är
alldeles bra nu efter meniskoperationen,

och ...

— Ja, tack så mycket då, hr Kristi-
ansson, och lycka till, skyndade jag mig att

sticka emellan med, för nu kände jag

skrattet började stocka sig i halsen på mig.
Vid frukosten nästa dag kastade den

föregivna intervjuaren masken ””. =
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den i Svenska Fotbollsförbundet, måste
väl ha drabbats av korsslutning inne i

huvudet, när han om denne store spelare

kunde säga:

— De 31 landskamper Ernst Andersson

har gjort är 31 för mycket. Han är en av de
svagaste fotbollsspelare jag sett och kan

egentligen bara spela med armbågarna!

En annanfärgstark figur i det blåvita

galleriet var vänsteryttern Åke ”Ålen”
Kristiansson, som spelare ingen bland de

största men en bohem och improvisatör,

som publiken hade roligt åt.
Åke debuterade i A-laget i en serie-

match mot Halmstad, och spexaren Gren

berättar den här historien om hur han tog

sig för att skoja med nykomlingen, när
laget installerat sig på hotellet kvällen före
matchen:

Från ett angränsande rum ringde jag

upp ”Ålen” och föreställde mig som
redaktör den och den, representerande

Hallandsposten. Jag hade träffat ”'hr

Kristiansson” vid en militärmatch i

Stockholm något år tidigare och ville nu
intervjua honom inför hans allsvenska

debut:

— Hur kännersig hr Kristiansson, Ni
är lite nervös, kanske...

— Nej då, inte ett dugg, förklarade
”Ålen”'och lät svadan flöda. Det ska bli
väldigt skoj att få debutera i Allsvenskan,
och jag är säker på att det ska gå bra, för
jag känner mig i prima form, knät är
alldeles bra nu efter meniskoperationen,

och ...

— Ja, tack så mycket då, hr Kristi-
ansson, och lycka till, skyndade jag mig att

sticka emellan med, för nu kände jag

skrattet började stocka sig i halsen på mig.
Vid frukosten nästa dag kastade den

föregivna intervjuaren masken ””. =
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Gren och Nyberg valsar omkring med en GAIS-försvarare. Längst upptill högeribilden ses Allan Andersson.

stack en kronometer under ögonen på

domaren, som vid det härtillfället gjorde

sin debut i allsvenskan. ”Se här”, ropade
Acke, ”du har blåst av halvleken 15
sekunder över ordinarie tid, och du kan

alltså inte godkänna målet. Den stackars

rättskiparen blev alldeles rådvill, stegade

bort till linjemännen och förhörde sig i

saken. ”Jo, det hade nog gått några

sekunder över tiden”, förklarade en av

dem. Domaren tog beskedet för gott och

annullerade målet.
Varpå han senare blev beskylld av

degerforstränaren Istvan Wampetits för att

ha tagit tid efter kyrkklockan!

Bland Gunnar Grens lagkompisar under

40-talet minns vi också backbjässarna Nils

 
Henry Andersson, målvakt.

Eriksson och Folke Johansson, halvbackar-
na (det hette så på den tiden) Folke Larsson
och Holger Hansson, centerkanonen Hol-

ger ”Proppen” Bengtsson, målvaktspan-
tern Henry Andersson, den originelle

vänsteryttern Erik Bergqvist — han som
kunde dämpa en boll med ändalykten! —

målspottaren Leif Larsson, den reslige,
tuffe centerhalven Olle Hultfeldt och
naturligtvis inte minst Ernst Andersson,

halvbackseleganten med 31 landskamper

bakom sig och 2-faldig allsvensk guldme-

daljör.

Anton Johansson, dåvarande ordföran-

den i Svenska Fotbollsförbundet, måste
väl ha drabbats av korsslutning inne i

huvudet, när han om denne store spelare

kunde säga:

— De 31 landskamper Ernst Andersson

har gjort är 31 för mycket. Han är en av de
svagaste fotbollsspelare jag sett och kan

egentligen bara spela med armbågarna!

En annanfärgstark figur i det blåvita

galleriet var vänsteryttern Åke ”Ålen”
Kristiansson, som spelare ingen bland de

största men en bohem och improvisatör,

som publiken hade roligt åt.
Åke debuterade i A-laget i en serie-

match mot Halmstad, och spexaren Gren

berättar den här historien om hur han tog

sig för att skoja med nykomlingen, när
laget installerat sig på hotellet kvällen före
matchen:

Från ett angränsande rum ringde jag

upp ”Ålen” och föreställde mig som
redaktör den och den, representerande

Hallandsposten. Jag hade träffat ”'hr

Kristiansson” vid en militärmatch i

Stockholm något år tidigare och ville nu
intervjua honom inför hans allsvenska

debut:

— Hur kännersig hr Kristiansson, Ni
är lite nervös, kanske...

— Nej då, inte ett dugg, förklarade
”Ålen”'och lät svadan flöda. Det ska bli
väldigt skoj att få debutera i Allsvenskan,
och jag är säker på att det ska gå bra, för
jag känner mig i prima form, knät är
alldeles bra nu efter meniskoperationen,

och ...

— Ja, tack så mycket då, hr Kristi-
ansson, och lycka till, skyndade jag mig att

sticka emellan med, för nu kände jag

skrattet började stocka sig i halsen på mig.
Vid frukosten nästa dag kastade den

föregivna intervjuaren masken ””. =

33

KägBOSE Ke

-.
oo

NOK

TN

FRRR <
RNRR a Na 

Gren och Nyberg valsar omkring med en GAIS-försvarare. Längst upptill högeribilden ses Allan Andersson.

stack en kronometer under ögonen på

domaren, som vid det härtillfället gjorde

sin debut i allsvenskan. ”Se här”, ropade
Acke, ”du har blåst av halvleken 15
sekunder över ordinarie tid, och du kan

alltså inte godkänna målet. Den stackars

rättskiparen blev alldeles rådvill, stegade

bort till linjemännen och förhörde sig i

saken. ”Jo, det hade nog gått några

sekunder över tiden”, förklarade en av

dem. Domaren tog beskedet för gott och

annullerade målet.
Varpå han senare blev beskylld av

degerforstränaren Istvan Wampetits för att

ha tagit tid efter kyrkklockan!

Bland Gunnar Grens lagkompisar under

40-talet minns vi också backbjässarna Nils

 
Henry Andersson, målvakt.

Eriksson och Folke Johansson, halvbackar-
na (det hette så på den tiden) Folke Larsson
och Holger Hansson, centerkanonen Hol-

ger ”Proppen” Bengtsson, målvaktspan-
tern Henry Andersson, den originelle

vänsteryttern Erik Bergqvist — han som
kunde dämpa en boll med ändalykten! —

målspottaren Leif Larsson, den reslige,
tuffe centerhalven Olle Hultfeldt och
naturligtvis inte minst Ernst Andersson,

halvbackseleganten med 31 landskamper

bakom sig och 2-faldig allsvensk guldme-

daljör.

Anton Johansson, dåvarande ordföran-

den i Svenska Fotbollsförbundet, måste
väl ha drabbats av korsslutning inne i

huvudet, när han om denne store spelare

kunde säga:

— De 31 landskamper Ernst Andersson

har gjort är 31 för mycket. Han är en av de
svagaste fotbollsspelare jag sett och kan

egentligen bara spela med armbågarna!

En annanfärgstark figur i det blåvita

galleriet var vänsteryttern Åke ”Ålen”
Kristiansson, som spelare ingen bland de

största men en bohem och improvisatör,

som publiken hade roligt åt.
Åke debuterade i A-laget i en serie-

match mot Halmstad, och spexaren Gren

berättar den här historien om hur han tog

sig för att skoja med nykomlingen, när
laget installerat sig på hotellet kvällen före
matchen:

Från ett angränsande rum ringde jag

upp ”Ålen” och föreställde mig som
redaktör den och den, representerande

Hallandsposten. Jag hade träffat ”'hr

Kristiansson” vid en militärmatch i

Stockholm något år tidigare och ville nu
intervjua honom inför hans allsvenska

debut:

— Hur kännersig hr Kristiansson, Ni
är lite nervös, kanske...

— Nej då, inte ett dugg, förklarade
”Ålen”'och lät svadan flöda. Det ska bli
väldigt skoj att få debutera i Allsvenskan,
och jag är säker på att det ska gå bra, för
jag känner mig i prima form, knät är
alldeles bra nu efter meniskoperationen,

och ...

— Ja, tack så mycket då, hr Kristi-
ansson, och lycka till, skyndade jag mig att

sticka emellan med, för nu kände jag

skrattet började stocka sig i halsen på mig.
Vid frukosten nästa dag kastade den

föregivna intervjuaren masken ””. =

33



 
 
 

”

 
 
 

”

 
 
 

”

 
 
 

”

 
 
 

”



  
KARNE JOHANSSON,
medarbetare i GT   

 

Det var det glada 50-talet ... på Fölet Berndtssonstid ...
Nog fannsen del av operettyra över inte bara den blåvita fotbollen under

detta årtionde
0 då IFK travade från div. II (1950) till allsvenskt guld (1958) och sil ...

nej, men brons två gånger
e då Ullevi-arenan restes under häftiga pressdiskussioner

0 då Fölet & Co slog ett ännu gällande publikrekord (52.194 mot Örgryte)
0 och då den oförglömliga VM-festen i Sverige fick fotbollen att bli var

mans (och framförallt kvinnas) egendom via TV...

 

Ett cirkusnummerav ”Fölet” Berndtsson i en match mot Norrköping på Ullevi 1958.
Sittande (!)gör han målpå ”Zamora”” Nyholm ...

 
... och blir förstås väldigt glad.  

O Det var då Bengt Fölet Berndtsson, den

evige högeryttern, startade en 17-årig

IFK-karriär som ingen annan kan visa

maken till. Den innehöll allt, från

drömresorjorden runt till VM-spel och —

598 A-matcheri blåvitt!

Det rekordet kommeringeni närheten

av. Hederstiteln Mr Blåvitt — den ärvikt

för ingenjör Bengt Fölet Berndtsson.

Han spelade 29 landskamper, bl a den

fotbollshistoriska 3-2-bragden mot Eng-

land på Wembley 1959, han ingick i
VM-truppen 1958 och spelade ytter i

0-0-matchen mot Wales.

Det var inte lite som denne samvets-

granne ,träningsflitige,duktige ochförsynte

unge man hann med under sin IFK-tid.

Han spelade faktiskt för två utländska

klubbar också — under IFK-tiden. Två
vintrar förkovrade han sig i fotboll, språk
och varvsstudier i Barry Town i Wales, en
annan vinter drog han tillsammans med

Lennart Nilsson ut som lån med österrikis-
ka Austria på en lång turné till Sydamerika
(San Salvador, Mexiko, Colombia, Haiti
m m).

Tro inte han spelade bort tiden med

kort. Fölet har filmat det mesta under

resorna och fört bok över alla minnen, de

flesta i alla fall. Dessa tillgångar har gjort

honom till uppskattad föreläsare under

andra fotbollslösa vintrar.

Bland denne förträfflige mans många

företrädenär det särskilt ett som jag skulle

vilja framhålla som ett slags signatur —

hans påtagliga gentlemannaegenskaper. På

honom om någon växer det änglavingar.

Underhans snabba rusher på högerkan-

ten, framåt och bakåt, hände det ibland att
han — oavsiktligt givetvis — knuffade

omkull en motståndare i gräset. Han var

illa kvickt framme med en hand och lyfte

upp offret, bad om ursäkt och fortsatte

sedan med bollen för att i närheten av
kortlinjen avleverera en i det närmaste

perfekt passning till Bebben och grabbar-

na. Ingenjör Bengt Fölet Berndtsson, han

var den borne gentlemannen, även utanför

banan.
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perfekt passning till Bebben och grabbar-

na. Ingenjör Bengt Fölet Berndtsson, han

var den borne gentlemannen, även utanför

banan.
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Alla vackra flickors dröm, skrev Kerj
Jonssoni en hyllningsartikel efter guldåret

1958.
Mendetblev i alla fall ”bara” en och

det var ingen ”bara” — Britt stod alltid

utanför Ullevi och väntade. Med ett leende
som enlaserstråle. Hon tillhörde matchens

attraktioner — efteråt.
Bengt alias Fölet — varifrån det

smeknamnet nu kommit? — hade förmod-
ligen blivit en stjärna i någon annan sport
om det inte blivit fotboll. Han var en bra
löpare, i Kville, vann en rad ungdomster-
ränger, blev svensk utomhusmästare i

handboll för Redbergslid, han vann

junior-DM i bordtennis bl a.

Det gick också fort att slå igenom:
17-åringen gjorde succé i debuten den 4

augusti 1951 mot Jönköping (2-1), fick
fång av rosor i pressen — ”ett framtids-

fynd” — och blev landslagsman samma
höst!
— Det blev en tre-fyra lyckosamma

matcheri början, särskilt mot Djurgården,
minns Fölet som gjorde en viktig erfaren-

het: spelar man bra mot stockholmslag är
det en genväg in i landslaget. Den blågula

debuten skedde mot Finland B i Vasa
(1-1). Senare på hösten blev han A-reserv
mot Turkiet — i Istanbul.

Han gjorde sin första av tre Fjärran

Östern-resor. På hemvägen från Turkiet

mötte han IFK-resenärerna i Rom och for
vidare österut.

Fölet har ett annat rekord som gör

Holger Hansson,har tillhört förgrundsfigurerna i ”Blåvitt”', först som aktiv, sedan som

honom oåtkomlig för tråkningar.
— Jag har faktiskt aldrig spelat i

division II, säger han ochlersitt stilla,

underfundiga leende. Inte i IFK! I sin

moderklubb Lundby spelade hanii div. III.
Fölet hamnadei ett IFK-gäng som just

gjort en hastig djupdykning till Tvåan.

Säsongen 1950-51 spelade IFK hem div. II
efter att ha gjort en utomordentlig

slutspurt på våren och vunnit alla matcher

utom den sista — mot serietvåan IFK

Malmö. Kvalmatcherna mot Halmstad

gick bra.

— Jag tror det var i mycket hög grad

Tryggve Granqvists och Reino Börjessons

förtjänst att IFK inte stannade längre än

ett år i Tvåan, hävdar Fölet, som kan sin
IFK-katekes.

EH Tryggve Granqvist— vilken center!

Tryggve Granqvist — en udda person men

vilken centerkapacitet. Ett av de största

fynd skrivaren av dessa rader någonsin

skådat i ett svenskt fotbollslag. Han
försvann tyvärr ur rullorna.

Det gick bra ändå, direkt från Tvåantill
allsvensk fjärdeplats och brons 1952.

Medaljörerna: Henry Andersson, Rune

Emanuelsson, Sven Appelgren, Holger

Hansson, Rune Kjellman, Reino Börjesson,
Fölet Berndtsson, Lars Jangblad, Sven

Sjöblom och Erik Bergqvist — den senare
en Ullevi-favorit med dämpningar medelst
ändalykten som speciellt publiknummer.
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tränare. Här (t.v.) i en pressmatch 1955. Den kraftige landslagscentern är ”Jompa”

Eriksson från Djurgården.
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Fölet fick alltså brons direkt — vilken
rivstart!

1952 var olympiskt år och Sverige
skulle till Helsingfors. Men det tåget
missade 18-åringen. Hanfick en chans när
han togs ut i presslaget, men ...

— Jag gjorde bort mig, tycker Fölet

som fick stanna hemma.
Holger Hansson, slitvargen, skötte sina

kort så väl att han kläddes i olympisk

kostym — och sedermera också med en

olympisk bronsmedalj.

1953 kom Axel Ohlsson in som lagledare
efter Gunnar Rydberg och räddade IFK
kvar i allsvenskan tack vare 8 poäng i de

fem sista matcherna.

Men det mesta gick på kryckor, så ock
1954 med åttonde plats. Gais vann
allsvenskan och drog tillsammans med

IFK över 30.000 för första gången i en
seriematch på Ullevi. Alltid något!

1955 var det riktigt krisartat. Minns

Fölet och många med honom,bl a Anders

Bernmar, guldledare för Djurgården 1953
som kom till Göteborg och blev räddaren
av IFK-skutan 1954.
— När fem omgångar återstod var vi

strängt taget ur allsvenskan, erinrar sig

Fölet.

Sista omgången en vacker vårdag blev
som ett dramatiskt skådespel: tre lag
hängde påfallrepet, Hammarby, IFK och

Gais.
— Det ”skulle” ha blivit Hammarby

men det blev Gais, berättar Fölet, som
gjorde ett jättejobb i Malmö. IFK slog

MFF med 2-0. Gais och Karl Alfred
Jakobsson bombarderade Norrköpings Za-

mora Nyholm på Ullevi — förgäves!

Fölet minns den där lyckliga ödesdagen

av ett annat skäl. Nervositeten var stor inte
bara i laget före Malmö-mötet. Den fanns

också på andra håll. Det hadeblivit något
fel med beställningen av sovvagnar hem på

kvällen. När änglarna kom till station hade

tåget redan gått. Den nattliga hemfärden
fick ske i en buss, som ledningen efter

diverse bekymmer lyckades få hyra så
småningom.

— Men det gjorde ju inget en sådan

kväll, tyckte Fölet.

Anders Bernmar kom med nya signaler:

vi måste föryngra och lägga grundentill ett

nytt lag.

Det snackades om en talang i Sävedalen

som skulle vara något utöver det vanliga.

Han var mycketriktigt bäste man på plan

när IFK träningsspelade på Alliansens

träningsplan i Sävedalen en tidig vårdag.
Men övergång...
— Nej, inte än. Grabben är inte mogen,

sa lagledaren Erik Ali Pettersson, vårdaren

av den dyrbara plantan. Hantillade:

— När Bebbengör debut skall det gå ett
sus över Ullevi!

På hösten hade Alis planta mognat.
Bertil Bebben Johansson, han som skulle
bli en fotbollsgenerations kelgris, göte-

borgsfotbollens Kal, klädde sig i blåvitran-
digt i augusti 1955.
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HB ”Bebben kunde allt

— Bebben var en underbar spelare! Han

kunde göra precis allting med bollen — när

han var på humör,tillägger för säkerhets

skull Fölet. Med stor beundrani rösten för

den spelare och bollboheme som han

skulle kampera med i många, många år.

Från Warta kom en spelare med
målsinne, Harris Mathiasson. Han gjorde
10 mål första spelåret, Bebben åtta.

Bernmar matade in juniorer och

nyförvärv i A-laget, fler än vad juniorle-

darna och styrelsen ville gå med på. Men
ungdomarna skötte sig och blev bofasta:

Lennart Nilsson, Owe Ohlsson, Nisse Tidan

Johansson, Roger Johansson, Bernt Atte-

malm, Nisse Johnsson, Ronald Johansson.

Det var fina komplementtill veteraner

som Holger och Per-Olof Hansson, Åke

Norén, backen som gjorde 13 mål som

center 1955.

— Dettartre år att skapa ett mästarlag,

fastslog Anders Bernmar, han som alltid

haft höga mål. Han tyckte ungdomarna

artade sig så väl att han vågade sträcka ut
hakan och säga nej tack till ärkeängeln

Gunnar Gren som signalerade hemgång

från proffslivet i Italien. Det blev bister

kritik för detta — särskilt som GG kom

hem ochförde Öis till allsvenskan — men

styrelsen var enig.

IFK:s nyagiv tragglade sig fram via en

6:e plats 1956 och en nionde året efter.

Blåvitt har haft till vana att vinna en

uppsättning guld varje årtionde. Nu börjar

det brännas.

1957 lades seriesystemet om. Den

gamlaindelningen med höst och vår skulle

nu bli vår-höst, dvs en allsvensk serie ett

och sammaår. 1957 inleddes övergångeni

form av ett spelår som skulle omfatta tre

säsonger, hösten 1957, vår och höst 1958,

sammanlagt 33 matcher, maratonallsven-

skan kallad.

Då var Bernmars nyalegion färdigutbil-

dad, nu under kaptenskap av Rune Killing

Emanuelsson.

Det blev ett jubelår för svensk fotboll

och för Kamraterna. Sverige tog VM-

silver efter finalförlust i Stockholm mot

Brasilien, IFK tog guld efter en dramatisk

avslutningsmatch, än en gång i Malmö.

IFK var piskat att vinna över IFK

Malmöför att ta det guld som hägrat hela

säsongen. Det stod 1-1 när matchen — och

säsongen — led motsitt obönhörligaslut. I

det läget var Norrköping årets guldlag. Då

hände något som diskuterades långt

efteråt.

— Nisse Johnsson gjorde ett ryck från

sin backplats, trasslade sig in i Malmös

straffområde och snubblade på någon

skåning. Domaren blåste! Rätt eller fel —

det är preskriberat nu, skämtar Fölet.

Det blev straff! Det nerviga ansvaret

lades på Bebben.
— Jag var helt lugn. Bebben missade så

gott som aldrig en straff!

är Gerhard Andersson.

Bebben prickade säkert in 2-1 och

guldet gick till följande glada änglar:

Ronald Johansson, Nisse Johnsson, Åke

Norén, P.O. Hansson, Lennart Nilsson,

Holger Hansson, Bengt Fölet Berndtsson,

Nils Tidan Johansson, Ove Ohlsson, Bertil

Bebben Johansson och Ralph Nyberg —
senare debutant med 15 matcher, sontill

Arne Nyberg, guldmedaljör 1942.

IFK hade samma poäng som Norrkö-

ping, 47, men gjorde flest mål av alla,

summa92. Bertil Bebben Johansson med 27

fullträffar delade segern i skytteligan med

Henry Putte Källgren i Norrköping.

HB ”Aldrig någon målskytt”

Owe Ohlsson, den tunge centern från
Hälsö, sköt 21 och Bengt Berndtsson slog

personligt rekord med 18 mål. Den

IFK-trion svarade ensam för 64 av de 92

målen.

— Jag haraldrig varit någon målskytt,

skrattar Fölet som det guldåret gick emot
sina egna vanor.

Hananser att bakom guldsegern låg ett

bra uppbyggt lag, en härlig anda och en bra

tränare — Walter Probst!

Fölet hade en strålande säsong, avlöste

Kurre Hamrin som permanent ytter i

blågult både 1958 och 1959. Det senareåret

spelade han ytter på Wembleynär Sverige

som tidernas andralag från kontinenten —

Ungern var det första — besegrade

England. Siffrorna blev 3-2. En stor

fotbollsbedrift!

— Men de var åderlåtna på några av

sina bästa, säger Fölet Berndtsson och

 
tänker på flygkraschen utanför Minchen

1957 då Manchester United störtade och
de flesta av berömdheterna omkom. Han

minnsflera av dessa från 0-0 landskampen

 
på lagledarbänken.

37

HB ”Bebben kunde allt

— Bebben var en underbar spelare! Han

kunde göra precis allting med bollen — när

han var på humör,tillägger för säkerhets

skull Fölet. Med stor beundrani rösten för

den spelare och bollboheme som han

skulle kampera med i många, många år.

Från Warta kom en spelare med
målsinne, Harris Mathiasson. Han gjorde
10 mål första spelåret, Bebben åtta.

Bernmar matade in juniorer och

nyförvärv i A-laget, fler än vad juniorle-

darna och styrelsen ville gå med på. Men
ungdomarna skötte sig och blev bofasta:

Lennart Nilsson, Owe Ohlsson, Nisse Tidan

Johansson, Roger Johansson, Bernt Atte-

malm, Nisse Johnsson, Ronald Johansson.

Det var fina komplementtill veteraner

som Holger och Per-Olof Hansson, Åke

Norén, backen som gjorde 13 mål som

center 1955.

— Dettartre år att skapa ett mästarlag,

fastslog Anders Bernmar, han som alltid

haft höga mål. Han tyckte ungdomarna

artade sig så väl att han vågade sträcka ut
hakan och säga nej tack till ärkeängeln

Gunnar Gren som signalerade hemgång

från proffslivet i Italien. Det blev bister

kritik för detta — särskilt som GG kom

hem ochförde Öis till allsvenskan — men

styrelsen var enig.

IFK:s nyagiv tragglade sig fram via en

6:e plats 1956 och en nionde året efter.

Blåvitt har haft till vana att vinna en

uppsättning guld varje årtionde. Nu börjar

det brännas.

1957 lades seriesystemet om. Den

gamlaindelningen med höst och vår skulle

nu bli vår-höst, dvs en allsvensk serie ett

och sammaår. 1957 inleddes övergångeni

form av ett spelår som skulle omfatta tre

säsonger, hösten 1957, vår och höst 1958,

sammanlagt 33 matcher, maratonallsven-

skan kallad.

Då var Bernmars nyalegion färdigutbil-

dad, nu under kaptenskap av Rune Killing

Emanuelsson.

Det blev ett jubelår för svensk fotboll

och för Kamraterna. Sverige tog VM-

silver efter finalförlust i Stockholm mot

Brasilien, IFK tog guld efter en dramatisk

avslutningsmatch, än en gång i Malmö.

IFK var piskat att vinna över IFK

Malmöför att ta det guld som hägrat hela

säsongen. Det stod 1-1 när matchen — och

säsongen — led motsitt obönhörligaslut. I

det läget var Norrköping årets guldlag. Då

hände något som diskuterades långt

efteråt.

— Nisse Johnsson gjorde ett ryck från

sin backplats, trasslade sig in i Malmös

straffområde och snubblade på någon

skåning. Domaren blåste! Rätt eller fel —

det är preskriberat nu, skämtar Fölet.

Det blev straff! Det nerviga ansvaret

lades på Bebben.
— Jag var helt lugn. Bebben missade så

gott som aldrig en straff!

är Gerhard Andersson.

Bebben prickade säkert in 2-1 och

guldet gick till följande glada änglar:

Ronald Johansson, Nisse Johnsson, Åke

Norén, P.O. Hansson, Lennart Nilsson,

Holger Hansson, Bengt Fölet Berndtsson,

Nils Tidan Johansson, Ove Ohlsson, Bertil

Bebben Johansson och Ralph Nyberg —
senare debutant med 15 matcher, sontill

Arne Nyberg, guldmedaljör 1942.

IFK hade samma poäng som Norrkö-

ping, 47, men gjorde flest mål av alla,

summa92. Bertil Bebben Johansson med 27

fullträffar delade segern i skytteligan med

Henry Putte Källgren i Norrköping.

HB ”Aldrig någon målskytt”

Owe Ohlsson, den tunge centern från
Hälsö, sköt 21 och Bengt Berndtsson slog

personligt rekord med 18 mål. Den

IFK-trion svarade ensam för 64 av de 92

målen.

— Jag haraldrig varit någon målskytt,

skrattar Fölet som det guldåret gick emot
sina egna vanor.

Hananser att bakom guldsegern låg ett

bra uppbyggt lag, en härlig anda och en bra

tränare — Walter Probst!

Fölet hade en strålande säsong, avlöste

Kurre Hamrin som permanent ytter i

blågult både 1958 och 1959. Det senareåret

spelade han ytter på Wembleynär Sverige

som tidernas andralag från kontinenten —

Ungern var det första — besegrade

England. Siffrorna blev 3-2. En stor

fotbollsbedrift!

— Men de var åderlåtna på några av

sina bästa, säger Fölet Berndtsson och

 
tänker på flygkraschen utanför Minchen

1957 då Manchester United störtade och
de flesta av berömdheterna omkom. Han

minnsflera av dessa från 0-0 landskampen

 
på lagledarbänken.

37

HB ”Bebben kunde allt

— Bebben var en underbar spelare! Han

kunde göra precis allting med bollen — när

han var på humör,tillägger för säkerhets

skull Fölet. Med stor beundrani rösten för

den spelare och bollboheme som han

skulle kampera med i många, många år.

Från Warta kom en spelare med
målsinne, Harris Mathiasson. Han gjorde
10 mål första spelåret, Bebben åtta.

Bernmar matade in juniorer och

nyförvärv i A-laget, fler än vad juniorle-

darna och styrelsen ville gå med på. Men
ungdomarna skötte sig och blev bofasta:

Lennart Nilsson, Owe Ohlsson, Nisse Tidan

Johansson, Roger Johansson, Bernt Atte-

malm, Nisse Johnsson, Ronald Johansson.

Det var fina komplementtill veteraner

som Holger och Per-Olof Hansson, Åke

Norén, backen som gjorde 13 mål som

center 1955.

— Dettartre år att skapa ett mästarlag,

fastslog Anders Bernmar, han som alltid

haft höga mål. Han tyckte ungdomarna

artade sig så väl att han vågade sträcka ut
hakan och säga nej tack till ärkeängeln

Gunnar Gren som signalerade hemgång

från proffslivet i Italien. Det blev bister

kritik för detta — särskilt som GG kom

hem ochförde Öis till allsvenskan — men

styrelsen var enig.

IFK:s nyagiv tragglade sig fram via en

6:e plats 1956 och en nionde året efter.

Blåvitt har haft till vana att vinna en

uppsättning guld varje årtionde. Nu börjar

det brännas.

1957 lades seriesystemet om. Den

gamlaindelningen med höst och vår skulle

nu bli vår-höst, dvs en allsvensk serie ett

och sammaår. 1957 inleddes övergångeni

form av ett spelår som skulle omfatta tre

säsonger, hösten 1957, vår och höst 1958,

sammanlagt 33 matcher, maratonallsven-

skan kallad.

Då var Bernmars nyalegion färdigutbil-

dad, nu under kaptenskap av Rune Killing

Emanuelsson.

Det blev ett jubelår för svensk fotboll

och för Kamraterna. Sverige tog VM-

silver efter finalförlust i Stockholm mot

Brasilien, IFK tog guld efter en dramatisk

avslutningsmatch, än en gång i Malmö.

IFK var piskat att vinna över IFK

Malmöför att ta det guld som hägrat hela

säsongen. Det stod 1-1 när matchen — och

säsongen — led motsitt obönhörligaslut. I

det läget var Norrköping årets guldlag. Då

hände något som diskuterades långt

efteråt.

— Nisse Johnsson gjorde ett ryck från

sin backplats, trasslade sig in i Malmös

straffområde och snubblade på någon

skåning. Domaren blåste! Rätt eller fel —

det är preskriberat nu, skämtar Fölet.

Det blev straff! Det nerviga ansvaret

lades på Bebben.
— Jag var helt lugn. Bebben missade så

gott som aldrig en straff!

är Gerhard Andersson.

Bebben prickade säkert in 2-1 och

guldet gick till följande glada änglar:

Ronald Johansson, Nisse Johnsson, Åke

Norén, P.O. Hansson, Lennart Nilsson,

Holger Hansson, Bengt Fölet Berndtsson,

Nils Tidan Johansson, Ove Ohlsson, Bertil

Bebben Johansson och Ralph Nyberg —
senare debutant med 15 matcher, sontill

Arne Nyberg, guldmedaljör 1942.

IFK hade samma poäng som Norrkö-

ping, 47, men gjorde flest mål av alla,

summa92. Bertil Bebben Johansson med 27

fullträffar delade segern i skytteligan med

Henry Putte Källgren i Norrköping.

HB ”Aldrig någon målskytt”

Owe Ohlsson, den tunge centern från
Hälsö, sköt 21 och Bengt Berndtsson slog

personligt rekord med 18 mål. Den

IFK-trion svarade ensam för 64 av de 92

målen.

— Jag haraldrig varit någon målskytt,

skrattar Fölet som det guldåret gick emot
sina egna vanor.

Hananser att bakom guldsegern låg ett

bra uppbyggt lag, en härlig anda och en bra

tränare — Walter Probst!

Fölet hade en strålande säsong, avlöste

Kurre Hamrin som permanent ytter i

blågult både 1958 och 1959. Det senareåret

spelade han ytter på Wembleynär Sverige

som tidernas andralag från kontinenten —

Ungern var det första — besegrade

England. Siffrorna blev 3-2. En stor

fotbollsbedrift!

— Men de var åderlåtna på några av

sina bästa, säger Fölet Berndtsson och

 
tänker på flygkraschen utanför Minchen

1957 då Manchester United störtade och
de flesta av berömdheterna omkom. Han

minnsflera av dessa från 0-0 landskampen

 
på lagledarbänken.

37

HB ”Bebben kunde allt

— Bebben var en underbar spelare! Han

kunde göra precis allting med bollen — när

han var på humör,tillägger för säkerhets

skull Fölet. Med stor beundrani rösten för

den spelare och bollboheme som han

skulle kampera med i många, många år.

Från Warta kom en spelare med
målsinne, Harris Mathiasson. Han gjorde
10 mål första spelåret, Bebben åtta.

Bernmar matade in juniorer och

nyförvärv i A-laget, fler än vad juniorle-

darna och styrelsen ville gå med på. Men
ungdomarna skötte sig och blev bofasta:

Lennart Nilsson, Owe Ohlsson, Nisse Tidan

Johansson, Roger Johansson, Bernt Atte-

malm, Nisse Johnsson, Ronald Johansson.

Det var fina komplementtill veteraner

som Holger och Per-Olof Hansson, Åke

Norén, backen som gjorde 13 mål som

center 1955.

— Dettartre år att skapa ett mästarlag,

fastslog Anders Bernmar, han som alltid

haft höga mål. Han tyckte ungdomarna

artade sig så väl att han vågade sträcka ut
hakan och säga nej tack till ärkeängeln

Gunnar Gren som signalerade hemgång

från proffslivet i Italien. Det blev bister

kritik för detta — särskilt som GG kom

hem ochförde Öis till allsvenskan — men

styrelsen var enig.

IFK:s nyagiv tragglade sig fram via en

6:e plats 1956 och en nionde året efter.

Blåvitt har haft till vana att vinna en

uppsättning guld varje årtionde. Nu börjar

det brännas.

1957 lades seriesystemet om. Den

gamlaindelningen med höst och vår skulle

nu bli vår-höst, dvs en allsvensk serie ett

och sammaår. 1957 inleddes övergångeni

form av ett spelår som skulle omfatta tre

säsonger, hösten 1957, vår och höst 1958,

sammanlagt 33 matcher, maratonallsven-

skan kallad.

Då var Bernmars nyalegion färdigutbil-

dad, nu under kaptenskap av Rune Killing

Emanuelsson.

Det blev ett jubelår för svensk fotboll

och för Kamraterna. Sverige tog VM-

silver efter finalförlust i Stockholm mot

Brasilien, IFK tog guld efter en dramatisk

avslutningsmatch, än en gång i Malmö.

IFK var piskat att vinna över IFK

Malmöför att ta det guld som hägrat hela

säsongen. Det stod 1-1 när matchen — och

säsongen — led motsitt obönhörligaslut. I

det läget var Norrköping årets guldlag. Då

hände något som diskuterades långt

efteråt.

— Nisse Johnsson gjorde ett ryck från

sin backplats, trasslade sig in i Malmös

straffområde och snubblade på någon

skåning. Domaren blåste! Rätt eller fel —

det är preskriberat nu, skämtar Fölet.

Det blev straff! Det nerviga ansvaret

lades på Bebben.
— Jag var helt lugn. Bebben missade så

gott som aldrig en straff!

är Gerhard Andersson.

Bebben prickade säkert in 2-1 och

guldet gick till följande glada änglar:

Ronald Johansson, Nisse Johnsson, Åke

Norén, P.O. Hansson, Lennart Nilsson,

Holger Hansson, Bengt Fölet Berndtsson,

Nils Tidan Johansson, Ove Ohlsson, Bertil

Bebben Johansson och Ralph Nyberg —
senare debutant med 15 matcher, sontill

Arne Nyberg, guldmedaljör 1942.

IFK hade samma poäng som Norrkö-

ping, 47, men gjorde flest mål av alla,

summa92. Bertil Bebben Johansson med 27

fullträffar delade segern i skytteligan med

Henry Putte Källgren i Norrköping.

HB ”Aldrig någon målskytt”

Owe Ohlsson, den tunge centern från
Hälsö, sköt 21 och Bengt Berndtsson slog

personligt rekord med 18 mål. Den

IFK-trion svarade ensam för 64 av de 92

målen.

— Jag haraldrig varit någon målskytt,

skrattar Fölet som det guldåret gick emot
sina egna vanor.

Hananser att bakom guldsegern låg ett

bra uppbyggt lag, en härlig anda och en bra

tränare — Walter Probst!

Fölet hade en strålande säsong, avlöste

Kurre Hamrin som permanent ytter i

blågult både 1958 och 1959. Det senareåret

spelade han ytter på Wembleynär Sverige

som tidernas andralag från kontinenten —

Ungern var det första — besegrade

England. Siffrorna blev 3-2. En stor

fotbollsbedrift!

— Men de var åderlåtna på några av

sina bästa, säger Fölet Berndtsson och

 
tänker på flygkraschen utanför Minchen

1957 då Manchester United störtade och
de flesta av berömdheterna omkom. Han

minnsflera av dessa från 0-0 landskampen

 
på lagledarbänken.

37



 
Guldlaget 1958. Bakre raden: tränaren Walter Probst, Bengt ”Fölet” Berndtsson, Bertil ”Bebben” Johansson, Owe Ohlsson, Lennart
Nilsson, Nils ”Tidan” Johansson, Lennart ”Knubben” Andersson och lagledaren Rune ”Killing” Emanuelsson.

Främre raden: Per-Olof Hansson, Nils Johnsson, RonaldJohansson, Åke Norén och Holger Hansson.

på Råsunda 1956. Fölet följer ännu engelsk

fotboll noga — på engelsk radio bl.a.
IFK fick i kraft av sin guldseger

representera Sverige i Europacupen på

hösten 1958. Men det gick inte så bra.

Holländska storlaget Feyenoord vann

hemma med 8-2. Det var ett dystert

guldgäng som flög hem direkt efter

 Två generationer Nyberg, båda allsvenska guldmedaljörer. Pappa Arne(till höger) tog

sina 1935 och 1942 och sonen Ralph sin 1958.
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matchen och måste landa i Oslo innan

dimmorna skingrats på Torslanda.

Det gick bra också 1959, bronsmedaljer

med Pepi Stroh som tränare. Matchen mot

Örgryte med Agne Simonsson och Rune
Börjesson drog 52.194 åskådare på Ullevi

— alla tiders publikrekord. Fölet gjorde två

mål i 6-0-landskampen mot Danmark i

Köpenhamn, flög till Sydamerika på en

lång turné med AUSTRIA.

Året efter kom Gunnar Grentill IFK
som tränare, och då blev det åttonde plats.

Fölet fortsatte sin rekordkarriär till

1967. Och så länge hade IFK inga

bekymmer med högerytterplatsen. Fölet

rann fram och tillbaka som ett tåg, jobbade

lika hårt i försvaret som i anfallet,
utvecklade en passningsteknik av högsta

klass. Jag har aldrig sett ett så perfekt
inlägg som i en match mot Örebro. Fölet

skruvade inlägget, först inåt, sedan utåt

banan. Bollen slog vall på Eklunds panna

och förbi Sven-Gunnar Larsson i mål.

Fölet kunde det mesta, t o m göra mål

med vänstern.

IFK kunde — och kan — som lag växla

snabbt från bratill dåligt. Men Fölet — han

hade sällan en dålig dag. Han var som sitt

lynne — ett under av jämnhet! &
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på Råsunda 1956. Fölet följer ännu engelsk

fotboll noga — på engelsk radio bl.a.
IFK fick i kraft av sin guldseger

representera Sverige i Europacupen på

hösten 1958. Men det gick inte så bra.

Holländska storlaget Feyenoord vann

hemma med 8-2. Det var ett dystert

guldgäng som flög hem direkt efter
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sina 1935 och 1942 och sonen Ralph sin 1958.
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matchen och måste landa i Oslo innan

dimmorna skingrats på Torslanda.

Det gick bra också 1959, bronsmedaljer

med Pepi Stroh som tränare. Matchen mot

Örgryte med Agne Simonsson och Rune
Börjesson drog 52.194 åskådare på Ullevi

— alla tiders publikrekord. Fölet gjorde två

mål i 6-0-landskampen mot Danmark i

Köpenhamn, flög till Sydamerika på en

lång turné med AUSTRIA.

Året efter kom Gunnar Grentill IFK
som tränare, och då blev det åttonde plats.

Fölet fortsatte sin rekordkarriär till

1967. Och så länge hade IFK inga

bekymmer med högerytterplatsen. Fölet

rann fram och tillbaka som ett tåg, jobbade

lika hårt i försvaret som i anfallet,
utvecklade en passningsteknik av högsta

klass. Jag har aldrig sett ett så perfekt
inlägg som i en match mot Örebro. Fölet

skruvade inlägget, först inåt, sedan utåt

banan. Bollen slog vall på Eklunds panna

och förbi Sven-Gunnar Larsson i mål.
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STEFAN THYLIN,
sportmedarbetare i Aftonbladet

  

  

— Vet du vad dom kallar Pelé i Brasilien? Den svarte Bebben!

Jag vet inte om Pelé, den störste av dem alla, har hört talas om Bertil

Johansson. Men om hanhar sett denne Johansson skruva en boll

uppskattar han säkert repliken ovan.

Pelé må vara världens bäste fotbollsspelare genom tiderna, men ”Bebben””

är världsbäst i hela Göteborg.

Hansatte sin prägel på det blåvita 60-talet.
Hanvaroch är IFK Göteborg.

Han är Göteborg.

O Naturligtvis gjorde han fyra mål den

aprilsöndag 1960 hans dotter Marie

föddes. Han måsteju fira på något sätt, nu

när han inte kunde sitta vid fru Solveigs

sida. Degerfors fick ursäkta.

1961 fick Hammarby nöjet att möta

Blåvitt i premiären på Ullevi. ”Bebben”

blev inte pappa den dagen, var på gott

humör ändå. Fem mål gjorde han, bara.

Året efter, på hösten, kom Hammarby
på besök igen. Lagledaren Lennart Nyman

sade: ”Vi har stora chanseratt ta poäng—

om inte den där Bebben ...””. Hammarby

tog inga poäng. Den där ”Bebben”gjorde

fyra mål.
”Bebben” Johansson var inte bara

60-talets profil i Kamraterna. Jag vågar

påstå att han är Göteborgs populäraste
idrottsman genom tiderna. En annan

Johansson, Ingemar, får ursäkta.
Mankansägaså här: det var ”Bebbens”

förtjänst att Blåvitt vann — och det var

”Bebbens” fel att Blåvitt förlorade.

En grov överdrift, det medges. Men

Ingvar Svensson, som senare vann all-

svenskt guld med Åtvidaberg, har sagt:

— ”Bebben” kunde vinna och förlora

matcher ensam.

Åren 1961-70 innehöll givetvis både
segrar och förluster. Häng med nu:

EH 1961:
Tränaren Holger Hansson, som efterträtt

Gunnar Gren, kunde sitta på bänken och

njuta av spelet i premiären: 7-1 mot

Hammarby. En seger som följdes av 3-0

mot Malmö FF, 3-3 mot Helsingborg, 1-0

mot Degerfors och 2-0 mot Örebro. Försti

sjätte matchen kom första förlusten: 2-3

mot Norrköping.

2

Lagbild från 1961. Bakre raden från vänster: Bengt ”Fö

     
En annan uppmärksammad förlust den

våren: 2-3 mot Elfsborg i Borås — inför

22.536 åskådare, nytt publikrekord på
Ryavallen. En fascinerande match — som

dock inte kunde jämföras med den som

spelades den 17 augusti sammaår. 47.000

halvt omtöcknade fans såg Blåvitt och

Elfsborg spela 5-5. Owe Ohlsson gjorde

fyra av IFK:s mål. Vilken match ...

Elfsborg vann allsvenskan, före Norr-

köping — och Blåvitt.

Hm 1962:

Säsongen kunde inletts bättre, men

knappast sämre: 2-8 mot Djurgården.

”Leffarna”” Skiöld och Ericsson, ett av de

  
rs |

let” Berndtsson, Owe Ohlsson,

 

Lennart Nilsson, Rolf Eklöf, Bertil ”Bebben”' Johansson och Ingvar Svensson.

Främre raden: Åke ”Dala” Gustafsson, Nils Johnsson, Gunro Lindberg, Kenny
Karlsson och Nils ”Tidan””Johansson.
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ll

Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson kunde

inte bara spela ishockey. Han spelade på

60-talet allsvenskt också i fotboll för IFK

Göteborg.

första sk radarparen, hade en trevlig

eftermiddag. I andra matchen mot Norrkö-

ping borta, höll Blåvitt nollan i 88 minuter

— men förlorade med 1-0. I tredje

matchen kom första segern: 2-1 mot IFK

Malmö,trots att målvakten Henry Anders-

 

son skadades och kördes till sjukhus. En

ny målvakt fick chansen — och tog den:

Gunro Lindberg.

På hösten debuterade ett ex-proffs:

Yngve Brodd, från Toulouse i Frankrike.

IFK kom åter trea, efter Norrköping och

Djurgården.

EH 1963:

Yngve Brodd hade efterträtt Holger

Hansson som tränare. Först i fjärde

matchen kunde han notera sin första

framgång som ansvarig för Kamraterna,

4-1 mot Djurgården — en skön revansch

för nederlaget året innan. I matchenefter,

mot AIK, fick Dick Andersson bäras ut på

bår med avslaget ben redani inledningen.

Kamraterna spelade med tio man i 80

minuter, men lyckades trots detta vinna

med 2-0. Ingvar Svensson gjorde båda

målen.

I bortamatchen mot Örebro var Ingvar

dubbelt så framgångsrik. Blåvitt vann med

4-1 och Ingvar gjorde alla målen. Största

förlusten det året: 3-7 mot Degerfors —

hemma. Största segern: 6-0 i avslutningen

mot redan klara mästarlaget Norrköping.

Owe Ohlsson gjorde fyra mål — mendet

var ”Bebbens”match. IFK fick nöja sig

med en femteplats i allsvenskan.

 

Lennart Wallin.

= 1964:

60-årsjubiléet skulle firas med en medalj,

gärna guld. Det blev inte så. Det blev en

niondeplats efter en bedrövlig höstsäsong,

som gav sju poäng. Kamraterna avslutade

hösten medfyra raka förluster. En av de få

IFK:s allsvenska lag 1965. Bakre raden från vänster: Bengt ”Fölet” Berndtsson, Göran ”Pisa”” Nicklasson, Harry Svensson, Krister

Granbom, Björn Ericson, Bertil ”Bebben” Johansson.

Främre raden: Ingvar Svensson, Paul Johansson, GunroLindberg, Nils ”Tidan”” Johansson och Lennart Wallin.

42 

ll

Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson kunde

inte bara spela ishockey. Han spelade på

60-talet allsvenskt också i fotboll för IFK

Göteborg.

första sk radarparen, hade en trevlig

eftermiddag. I andra matchen mot Norrkö-

ping borta, höll Blåvitt nollan i 88 minuter

— men förlorade med 1-0. I tredje

matchen kom första segern: 2-1 mot IFK

Malmö,trots att målvakten Henry Anders-

 

son skadades och kördes till sjukhus. En

ny målvakt fick chansen — och tog den:

Gunro Lindberg.

På hösten debuterade ett ex-proffs:

Yngve Brodd, från Toulouse i Frankrike.

IFK kom åter trea, efter Norrköping och

Djurgården.

EH 1963:

Yngve Brodd hade efterträtt Holger

Hansson som tränare. Först i fjärde

matchen kunde han notera sin första

framgång som ansvarig för Kamraterna,

4-1 mot Djurgården — en skön revansch

för nederlaget året innan. I matchenefter,

mot AIK, fick Dick Andersson bäras ut på

bår med avslaget ben redani inledningen.

Kamraterna spelade med tio man i 80

minuter, men lyckades trots detta vinna

med 2-0. Ingvar Svensson gjorde båda

målen.

I bortamatchen mot Örebro var Ingvar

dubbelt så framgångsrik. Blåvitt vann med

4-1 och Ingvar gjorde alla målen. Största

förlusten det året: 3-7 mot Degerfors —

hemma. Största segern: 6-0 i avslutningen

mot redan klara mästarlaget Norrköping.

Owe Ohlsson gjorde fyra mål — mendet

var ”Bebbens”match. IFK fick nöja sig

med en femteplats i allsvenskan.

 

Lennart Wallin.

= 1964:

60-årsjubiléet skulle firas med en medalj,

gärna guld. Det blev inte så. Det blev en

niondeplats efter en bedrövlig höstsäsong,

som gav sju poäng. Kamraterna avslutade

hösten medfyra raka förluster. En av de få

IFK:s allsvenska lag 1965. Bakre raden från vänster: Bengt ”Fölet” Berndtsson, Göran ”Pisa”” Nicklasson, Harry Svensson, Krister

Granbom, Björn Ericson, Bertil ”Bebben” Johansson.

Främre raden: Ingvar Svensson, Paul Johansson, GunroLindberg, Nils ”Tidan”” Johansson och Lennart Wallin.

42 

ll

Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson kunde

inte bara spela ishockey. Han spelade på

60-talet allsvenskt också i fotboll för IFK

Göteborg.

första sk radarparen, hade en trevlig

eftermiddag. I andra matchen mot Norrkö-

ping borta, höll Blåvitt nollan i 88 minuter

— men förlorade med 1-0. I tredje

matchen kom första segern: 2-1 mot IFK

Malmö,trots att målvakten Henry Anders-

 

son skadades och kördes till sjukhus. En

ny målvakt fick chansen — och tog den:

Gunro Lindberg.

På hösten debuterade ett ex-proffs:

Yngve Brodd, från Toulouse i Frankrike.

IFK kom åter trea, efter Norrköping och

Djurgården.

EH 1963:

Yngve Brodd hade efterträtt Holger

Hansson som tränare. Först i fjärde

matchen kunde han notera sin första

framgång som ansvarig för Kamraterna,

4-1 mot Djurgården — en skön revansch

för nederlaget året innan. I matchenefter,

mot AIK, fick Dick Andersson bäras ut på

bår med avslaget ben redani inledningen.

Kamraterna spelade med tio man i 80

minuter, men lyckades trots detta vinna

med 2-0. Ingvar Svensson gjorde båda

målen.

I bortamatchen mot Örebro var Ingvar

dubbelt så framgångsrik. Blåvitt vann med

4-1 och Ingvar gjorde alla målen. Största

förlusten det året: 3-7 mot Degerfors —

hemma. Största segern: 6-0 i avslutningen

mot redan klara mästarlaget Norrköping.

Owe Ohlsson gjorde fyra mål — mendet

var ”Bebbens”match. IFK fick nöja sig

med en femteplats i allsvenskan.

 

Lennart Wallin.

= 1964:
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IFK:s allsvenska lag 1965. Bakre raden från vänster: Bengt ”Fölet” Berndtsson, Göran ”Pisa”” Nicklasson, Harry Svensson, Krister

Granbom, Björn Ericson, Bertil ”Bebben” Johansson.

Främre raden: Ingvar Svensson, Paul Johansson, GunroLindberg, Nils ”Tidan”” Johansson och Lennart Wallin.
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ljusglimtarna detta mörka år var S-1-

segern över ÖIS. ”Bebben”hade en stor
kväll. Hans motståndare Bertil Jansson

hade det inte. En bidragande orsaktill de

många förlusterna var skadorna. Nyför-

värvet Göran ”Pisa” Nicklasson spelade

exempelvis bara tre matcher — och inte

mindre än åtta matcher fick Blåvitt avsluta

med tio man.

EH 1965:
En gick och tre kom. Owe Ohlsson

försvann till AIK — Krister Granbom,

Björn Ericson och Reine Feldt kom från
HIF, Kullen respektive Utsikten. Debu-

tanterna Björn och Reine gjorde utmärkta

insatser när Djurgården besegrades med

1-0 i andra vårmatchen — och 1964 års

allsvenske skyttekung Krister Granbom

gjorde målet. Blåvitt vann fem 1-0-segrar

på våren och låg trea över sommaren, men

slutade efter en svag höstsäsong på femte

plats. ”Fölet” Berndtsson spelade sin 500:e

A-lagsmatch och sin 300:e allsvenska

match. ”Pisa” Nicklasson fixade IFK:s

1.000:e allsvenska poäng, 1-1 mot Ham-

marby.

HE 1966:

Ny B-lagstränare: ”Bebben” Johansson.

Ja, det här året skulle ”Bebben” enbart

ägna sig åt reserverna. Det slutade med att

han fick GT:s Kristallkulan. ”Bebben”

gjorde come back efter fyra matcher och

tog medsig två av sina grabbar från B-laget

— Per-Erik Eriksson och Håkan Eklund,

en yngling som vid något tillfälle spelat i

Djurgårdens C-lag. Det är ingen överdrift

att påstå att ”Bebben”, ”Perra” och

Håkan gjorde succé tillsammans, snarare

tvärtom. 

Kamraterna avslutade vårsäsongen med

tre raka vinster, vann sin grupp i

Tipscupen på sommaren, spelade som ett

guldlag i många matcher på hösten ... men
fick nöja sig med brons. Blåvitt kom på
samma poäng som Norrköping och

Elfsborg, men fyra poäng efter mästarla-

get Djurgården.

= 1967:
Ny A-lagstränare: ”Bebben” Johansson.

Hans första år blev inte lyckat. Efter

vårsäsongen såg det riktigt illa ut. Blåvitt
tog bara sju poäng på våren och låg nära en
nedflyttningsplats. Höstsäsongen blev

bättre, men slutplaceringen blygsam: nia.

Det hjälpte inte att ”Bebben” själv

hoppade in och spelade nio matcher. I en

av årets sista matcher presenterade sig en

18-årig debutant med att göra segermålet

mot Norrköping i slutminuterna. Namnet:

Reine Almqvist.

I årets allra sista match tog lagkaptenen

Nils ”Tidan” Johansson farväl efter 217

allsvenska matcher. Senare visade det sig

att även ”Fölet” hade spelat sin sista
allasvenska match för Blåvitt. Efter 598
A-lagsmatchertyckte han att han hadefått

nog.

EH 1968:
3-2 mot engelskaligalaget Charlton, segeri

Triangelserien — det såg lovande ut inför

den allsvenska premiären. Fortsättningen

blev inte lika lyckad. 1-2 mot Elfsborg i

första matchen var den första av nio

förluster och först i sista omgången
lyckades Kamraterna rädda kontraktet,

tack vare 1-1 mot Djurgården borta.

Största förlusten, ett av de mest föröd-
mjukande nederlagen i klubbens historia:

 
Reine Almqvist, en av 60-talets

skyttekungar.

3-9 borta mot AIK. Till saken hör att

Blåvitt ledde med 2-0 efter fem minuter.

Höstmötet med Elfsborg varlite roligare.

Då låg Blåvitt under med 2-0, men vann
med 3-2. Håkan Eklund gjorde två mål —
och han var lagets överlägset bäste

målskytt denna magra säsong. ”Bebben”

gjorde come back på hösten, skruvade in

en och annanhörnaochfrispark, slog flera

målgivande passningar. Niondeplats igen,

inte särskilt imponerande.

 
Glädjescenerefter allsvenska segern 1969. Reine Feldt, Reine Almqvist, Harry
Svensson, Börje Oscarsson, Lars-Erik Arwelin och ”Pisa”” Nicklasson klappas om av

lyckliga supporters på Stadsparksvallen i Jönköping.
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EH 1969:
Ingvar Svensson hadeflyttat till Tranås och

Lennart Wallin blev svårt skadad redani

andra matchen — hurskulle det här sluta?

Det slutade med allsvenskt guld. Wallins

skada, efter endast åtta minuters spel mot

Djurgården, var naturligtvis olycklig. Men

blåvitt hittade faktiskt en vinnande
uppställning och kunde sedan ställa upp

med exakt sammalag i 17 matcher: Rolf

”Poffa” Petersson, Lars-Erik Arwelin,

Reine Feldt, Björn Ericson, Donald

Niklasson, Harry Svensson, ”Pisa”

Nicklasson, Kjell-Åke Carlsson (Leis-
gård), Håkan Eklund, Reine Almqvist,

Börje Oskarsson. Guldlaget.

Lennart Wallin och målvakten Bengt

Bertilsson, som skadades och därför bara

spelade de fem första matcherna, kom
aldrig tillbaka. ”Bebben” och lagledaren

Rune ”Killing” Emanuelsson ändrade inte

ett vinnande lag — ett lag som inte stördes

av några skador. Reine Almqvist, som inte

sträckte sig en enda gång, blev skyttekung.

Debutanten Börje Oscarsson blev snabbt

publikfavorit. ”Pisa” gjorde sin bästa

säsong någonsin, liksom Björn Ericson.
Kjell-Åke Carlsson, backen, blev en

nyckelspelare på mittfältet.

Detta var Blåvitts år.

= 1970:

Detta var inte Blåvitts år. Förblindad av

guldet insåg ledningen inte att spelarmate-

rialet måste förstärkas. När skadorna kom

fanns inga fullgoda reserver att sätta in.

Det var i n t e otur som gjorde att IFK, ett

år efter guldfesten, ramlade ur allsven-

skan. Det var inkompetens. Visst var det

tråkigt att Reine Almqvist fick sträckning-

ar, menhan spelade faktiskt 16 matcher av

22. Och skadorråkaralla lag ut för.

IFK hade i sista matchen fortfarande

chansen att hänga kvar. Seger mot Örebro

borta skulle räcka. Det blev en svart dag,

en förnedringens dag. Örebro tog i andra

halvleken ledningen med 1-0 och när

Blåvitts supporters insåg att läget var
hopplöst invaderade de planen, försökte

dra upp målen i hopp om att matchen skulle

brytas och Blåvitt få ett omspel.
Det blev inget omspel och ”Bebben”

skulle heller aldrig velat ha något.

Han var ledsen, mycket ledsen. Tog

nedflyttningen hårt. Efter ett träningspass

någon vecka efter serieslutet meddelade

han spelarna:

— Nu lägger jag av, gubbar.

Och så gjorde han det.

Efter 16 år i Blåvitt blev han tränare för
Skogen.

Under dessa16 år vilade hans ande över

Kamraterna. Det var som Idrottsbladet

skrev den 20 oktober 1958, dagen efter det

att Blåvitt hade säkrat guldet genom att

spela 1-1 mot IFK Malmö borta:

”Och visst förnöjde det en, att just

”Bebben” fick rulla den dyrbaraste

målbollen i nät — för ”Bebben”är själ och

ande i IFK Göteborg (i åtskilligt mindre

grad kropp). Med honom har humorn åter
fått spelrum i svensk fotboll. Eller kanske

snarare den folkliga ironin. Som tack blev

han efter matchen halvt ihjälslagen av

överlyckliga, in över planen myllrande

supporters. Ingen tog miste på det:

”Bebben” var kungen.”

461 A-lagsmatcher spelade han för

Blåvitt. Många av dem ägde han, andra

deltog han knappti.
Han var ojämn.

— Jag antaratt jag var en bohem, säger

han.
Egentligen var han inte det — inte om

man utgår från uppslagsbokens definition
av ordet bohem: ”en person, som förett

fritt, sorglöst och oregelbundet liv”.

”Bebben” gick till Götaverken varje

morgonoch gör det fortfarande. Hansliv

är inte fyllt av skandaler. Han försvann

aldrig före en match. Han var en enkel och

bussig jobbare.

Men på sin fritid var han artist. Och

möjligen bohem.

Somliga kallade honom ineffektiv. Tja,

visserligen blev han allsvensk skyttekung

endast två gånger. Men ändå.
Det är bara Harry Bild som gjort lika

många allsvenska mål efter kriget: 165.

År efter år var ”Bebben” Kamraternas

främste målskytt. År efter år stod han för

de flesta målgivande passningarna. Om

fotbollen som ishockeyn hade gett poäng

även för sk assist skulle ”Bebben” ha

vunnit skytteligan varneda säsong.

 
Guldlaget 1969. Bakre raden från vänster: Bertil ”Bebben” Johansson(tränare), Kjell-Åke Leisgård, Håkan Eklund, Börje Oscarsson,
”Pisa” Nicklasson, Reine Almqvist, Harry Svensson, Stellan Nilsson och lagledaren Rune ”Killing” Emanuelsson.

Främre raden: Reine Feldt, Björn Ericson, Rolf ”Poffa”” Pettersson, Bengt Bertilsson, Lars-Erik Arwelin och Donald Niklasson.
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supporters. Ingen tog miste på det:

”Bebben” var kungen.”

461 A-lagsmatcher spelade han för

Blåvitt. Många av dem ägde han, andra

deltog han knappti.
Han var ojämn.

— Jag antaratt jag var en bohem, säger

han.
Egentligen var han inte det — inte om

man utgår från uppslagsbokens definition
av ordet bohem: ”en person, som förett

fritt, sorglöst och oregelbundet liv”.

”Bebben” gick till Götaverken varje

morgonoch gör det fortfarande. Hansliv

är inte fyllt av skandaler. Han försvann

aldrig före en match. Han var en enkel och

bussig jobbare.

Men på sin fritid var han artist. Och

möjligen bohem.

Somliga kallade honom ineffektiv. Tja,

visserligen blev han allsvensk skyttekung

endast två gånger. Men ändå.
Det är bara Harry Bild som gjort lika

många allsvenska mål efter kriget: 165.

År efter år var ”Bebben” Kamraternas

främste målskytt. År efter år stod han för

de flesta målgivande passningarna. Om

fotbollen som ishockeyn hade gett poäng

även för sk assist skulle ”Bebben” ha

vunnit skytteligan varneda säsong.

 
Guldlaget 1969. Bakre raden från vänster: Bertil ”Bebben” Johansson(tränare), Kjell-Åke Leisgård, Håkan Eklund, Börje Oscarsson,
”Pisa” Nicklasson, Reine Almqvist, Harry Svensson, Stellan Nilsson och lagledaren Rune ”Killing” Emanuelsson.

Främre raden: Reine Feldt, Björn Ericson, Rolf ”Poffa”” Pettersson, Bengt Bertilsson, Lars-Erik Arwelin och Donald Niklasson.
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EB ”Bebben”, en spelare att älska

Bertil Johansson föddes den 22 mars

1935 i Olskroken — inte i Sävedalen, vilket

kanske mångatror. Men ”Bebben”” — han
gav sig själv det smeknamnet — var bara

några år när familjen flyttade till Säveda-

len. 15 år senare varflera storklubbar ute

efter den där smale innern som kunde göra

så förbluffande saker med bollen.

Sävedalens lagledare Erik Pettersson,

mera känd som ”Ali”, ville att ”Bebben”

skulle vara en färdig spelare den dagen han

debuterade i allsvenskan.

— Närhanfår bollen ska det gå ett sus
bland åskådarna, tyckte ”Ali”.

1955 blev ”Bebben” blåvit. IFK:s
supporters fick en spelare att älska, att
identifiera sig med. Agne Simonsson,

Gunnar Gren och ”Svarte Filip” får

ursäkta — ingen spelare har trollbundit

göteborgspubliken så som ”Bebben””.
Historierna är många. En av de bästa är

denna:

Hösten 1965 spelade Blåvitt mot Häl-

singborgs IF på Olympia. Vid ställningen

1-1 blev Björn Ericson — om jag inte minns

fel — fälld och domaren blåste straff.
HIF-spelarna protesterade och menadeatt

fällningen hade skett utanför straffområ-

det. De fick med sig linjemannen — och
domaren ändradesig: frispark i stället för

straff.

Nu var det Blåvitts tur att protestera,

högljutt och ilsket. Stämningen var

upprörd. Men plötsligt hördes en lugn röst:

— Va” fan bråkar ni om, göbbar? De”

spelar la engen röll va” böllen legger.

Sade ”Bebben””, tog ett par stegs ansats

och skruvade in bollen i krysset.

Detta är naturligtvis sant.

Under ”Bebbens”sista år i allsvenskan

var en frispark en minst lika farlig

målchans som en straff.

Vi är några stycken som tycker att han

borde fått chansen att spela in sig i

landslaget. Och nog händedetatt han blev

besviken över att han bara fick spela fyra

A-landskamper — men han gjorde aldrig

något väsen av det.

 
Erik ”Ali” Pettersson, han som upptäckte

”Bebben”' i Sävedalen.

 
”Bebben” och Åke ”Bajdoff” Johansson, Norrköping och landslaget, i en nickduell.

I dag erkänner han:

— Jag lyckades aldrig i landslaget,

kunde inte spela ut.

Han tycker att han gjorde sin bästa

landskamp mot Norge i början av 60-talet.

Då var han inne på planen de sista fem

minuterna.

Egentligen var det inte så noga.

”Bebben” var nöjd ändå — publiken

älskade honom.

EH I dag en legend

I dag är han en legend. Det är drygt ett

decennium sedan han spelade sin sista

match, men han är fortfarande utan

jämförelse den populäraste. De som var

med glömmer honom aldrig och de som

aldrig sett honom kan inte undgå att höra

hans namn.

— Jag fattar det inte. Det är ännu värre

nu än när jag spelade, säger ”Bebben””.

Jag tror inte att det stämmer. Undersin

aktiva tid var ”Bebben”” mer än idol.

Trots att han inte blev någon internatio-

nell storhet var italienska proffsklubbar

intresserade av honom. Han var aktuell

både för Torino och Genua, men båda

gångerna trädde ett importförbud i kraft

samtidigt som förhandlingarna skulle

slutföras.

Egentligen var det inte så noga, det

heller.

Jag har vid något tillfälle skrivit:

”Någon har sagt att ”Bebben” Jo-

hanssonär världens störste idrottsman alla

kategorier genom tiderna.

Förmodligen är det sant.

Objektiviteten i detta påstående kan

ifrågasättas. Men inte känslan.

Det finns egentligen baratre idrottsmän

som kan konkurrera med ”Bebben””:

Paavo Nurmi, Jesse Owens och Eddy

Merckx. Men ingen av dem har någonsin

slagit en tunnel.

Alltså är ”Bebben”” störst.

”Det är baraså.”

Det är möjligt att Muhammed Ali borde

nämnas bland konkurrenterna. Men

”Bebben” är fortfarande störst.

I hela Göteborg. =
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När jag kom till Göteborg 1971 och pratade med folk om fotbollen i stan,

fick jag mest djupa suckartill svar. Det var baksmälla efter IFK Göteborgs
guldår, besvikelse över den ofattbara nedflyttningen och den ständiga

frågan vad som gått snett. ”Kamraterna”” hade dött som fotbollslag. Den

känslan växte allt starkare.

Kvarfanns, väl rotad, kärlekentill klubben och allt som hade med blå-vitt

att göra. Menfler och fler tröttnade på att på Ullevis läktare uppleva det
som mest var elände i Division II, deppigare för varje år som allsvenskan

snabbt försvanni horisonten.

OO Där led en styrelse som tappat greppet

om ekonomin, som förlorat stinget och

vyerna. Där led Hasse Karlsson som

tränare. Han hade ett helsike att förklara

för press och supporters varför inte

” Änglarna” flög högre utan bara neråt.

Det var en slumrande tid i IFK

Göteborgs historia. Man hadeslagit sig till

ro, gett upp. 1971 gick, 1972 och 1973

också. Och Göteborg som — förlåt Gais

och ÖIS — så länge jag minns kallats

fotbollens huvudstad och annat fint.

Då steg nya män in på scenen.

Beväpnade med kunskaper och nytänk-

ande, med ekonomiskt sinnelag och

nödvändig våghalsighet. ”Ska det gå åt
h-e, ska det gå med musik”, resonerade

man och tog ett lån på 250.000 kronor.
Och 1974 rullade grejerna igång. Bertil

Westblad blev den starke mannen och i en

till stor del nyvald styrelse fick han stöd av

Sven Karlsson, han som skulle få ordning

på utgifter och inkomster och skapa

underlag för investeringar i spelare.

Förre IFK-ordföranden Erik Johannesson

fick — på uppdrag av Bertil Westblad —
fyr i bakdelen på en viss Anders Bernmar,
värvarkungen som gått sysslolös en längre

tid och som sadesig ha vissa idéer om hur

PR-apparaten skulle dras i startläge. Inte

kunde manväl tro på dessa herrars prat om
”Trestegsraket” och ”Allsvenskan igen

om tre år”? De som tvivlade skulle få
fel ...

1975 sade det pang uti den del av

kungariket Sverige som begrep fotboll.

” Änglarna”, så heter klubben jämt i norr,

öster och söder, hade i grym konkurrens

tagit Torbjörn Nilsson från Jonsered och

började hemlighetsfullt viska om två

jättenamn: Ove Kindvall och Björn Nord-
qvist!

— Ärinte dom gamla och förbrukade,
undrade elakatungor och gjordesig lustiga

med sarkasmer i stil med att ”snart

kommer väl Gre-No-Li till IFK också ...
hahaha”

Björn Nordqvist var 34 år. Han fick
lämna PSV Eindhoven med pensionärsra-

batt, dvs gratis. Utan att ha insyn i IFK:s

  

kassaböckertörs jag påstå att billigare har

klubben aldrig handlat på marknaden.

Björn hade inte spelat gratis — men
avskedspresenten till IFK vid Björns

övergångtill Minnesota i USA varinte fy

skam. Hur många dollar det än blev i

förhandlingarna, är räntan på satsade

riksdaler en utdelning som skulle göra

vilken bankekonom som helst grön av

avund.

Jag vet att ledarna i IFK Göteborg är

stolta över de flesta spelare genom de 75

åren. OS-mästare som Gunnar Gren,

VM-silvermän som Bengt ”Fölet” Ber-

ndtsson, en bragdmedaljör som Ove

Kindvall, en VM-stjärna i modern tid som

Ralf Edström plus alla dessa svenska

mästare.

EB Björn nå't extra

Men med Björn Nordqvist är det något

extra. Säg en klubb till i världen som

hösten 1978 hade en individuell världsre-

kordhållare i landskamper?! Han gick över

100 hos IFK Göteborg, över 108 och över

115.

IAN
Anders Bernmar och Hasse Karlsson, ledarpar på 70-talet, på lagledarbänken.
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Men det var nära — hängde på minuter

— att Björn aldrig flyttat hit från Holland.
In bland packade koffertar i Eindhoven

kom PSV-direktören van Gelder och
chockhöjde budet för ytterligare ett år. Det

var dramatik utanför tidningssidorna, och

Björn har senare antytt att om han

funderat en stund till hade förmodligen

IFK fått känna sig blåst.
Men hemresa blev det, direkt till den

första publikchocken! Ullevi en junikväll.
46.000 på läktarna — Björn på bänken som

avbytare mot Kalmar. Fantastisk stäm-

ning, 0-1 i pausen då Björn skickadesin.

Förgäves, visade det sig. Det blev stryk

(3-1) även i Kalmar på hösten och KFF
gick upp i allsvenskan, inte IFK.

— Dåvar vi ledsna. Nuvetvi att vi inte

missadeett år. Vi fick istället ytterligare ett

år på oss att bygga upp ett lag, har Björn
Nordqvist klokt förklarat utgången av

1970-talets mest omskrivna och dramati-

ska slutspurt i svensk fotboll.

På den tiden, 1975, stal inte Björn
Nordqvist några becksvarta rubriker.

Istället kunde Torbjörn Nilsson, den
omtyckte ”Totte” klippa pärmarnafulla

hemmai Partille. Med Ove Kindvall som

moraliskt och spelmässigt stöd blev

Torbjörn ”du” med publiken där han drog

fram. Gjorde mål så folk njöt. Vi blev fler
och fler på Ullevi. Lavinen var igång. Vi
pressmänfrossadei text (överord ibland,

javisst) och bilder på de blå-vita. Men
kunde vi göra annat än ryckas med när

Torbjörn mot Råå dribblade förbi fyra man

y
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”Änglarnas” supporters, en känd företeelse på 70-talet.

inklusive målvakten, och sen ställde sig

ensam på mållinjen lite retsamt och
väntade, före sista knuffen på bollen.

Nåt sån”t hade inte fotbolls-Sverige sett

sen Kurre Hamrins och Nacka Skoglunds

dagar, vad jag förstår.

En journalist på GTville överträffa oss

andra i beskrivningen av IFK Göteborgs

sätt att underhålla. ”Champagnefotbol-
len” föddes.

-
Blåvitt i klassisk göteborgsmiljö. Framför Poseidon på Götaplatsen 1975.

Denhar sen dess använts i massmedia,

ibland till leda. Den har förvandlats till

”lättöl” de gånger det gått mindre bra. Den

har hånats av avundsjuka glädjedödare i en

stad i södra Sverige, som blivit bortskämd

med guld men saknat både underhållning

och förmåga att se även på fotboll med

glimten i ögat.

Men som helhet har ”champagnefotbol-

len” blivit IFK Göteborgs varumärke.

 
Bakre raden från vänster: lagledaren Per-OlofJohansson, Leif Andersson, Donald Niklasson, Torbjörn Nilsson, Reine Feldt, Lennart

Ottordahl, Conny Karlsson, Bengt Christensen, Eddy Magnusson och tränaren Nils Gustaf Berghamn. |

Främre raden: Raymond Andersson, Björn Ericson, Per-Erik Eriksson, Jan Nordström, Rolf Blomqvist, Peter Rosengren, Reine

Olausson och Jerry Karlsson.
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Torbjörn Nilsson.

Något att leva upp till, det offensiva,
målrika och finessfyllda spel som fotboll

kan vara. Det har givetvis inte alltid

lyckats. Men delar av 1975 och 1976 gick

det. Charmen och kammen växte. Alla
kunde dock inte uppträda som en

Torbjörn, en Ove eller ens en Eddy

Magnusson. De duktiga men — förlåt —

lite färglösa spelarna måste också finnas i

ett lag med framgång. En sånär faktiskt —
Björn Nordqvist. Han vet själv att folk inte

åker spårvagn en timme för att de är

nyfikna på en mittback som markerar ut

sin center, som bryter med ett av Europas

längsta ben, som samlar bollar längst bak

— som visserligen gör uppspel men oftast

enkelt, utan extravaganser. Kring Björn

gjordes direkt ingen PR innan det här med

landskampsrekordet varett faktum. Björn

spelade som en i bakgrunden och trivdes

där. Aldrig några stora ord eller gester.

Lika iskall vid seger med 6-0 som vid

förlust med 7-1, ingenting att bygga

uppseendeväckande artiklar i tidningen

kring precis, denne Björn.

Jag har aldrig under mina snart 15

sportskrivaråri olika delar av Sverige hört

någon tala illa om Björn Nordqvist.
Motståndarna beundrar hans skicklighet,

hans sportslighet. Tre varningar sen början

av 1960-talet, kan mantro att det är sant?

Av alla Björns lagkamrater jag känt, i

Norrköping och Göteborg, sade en vid ett

tillälle: ” Han borde vara mera ledartyp för

oss unga. Visalite känslor, gärna ge oss

skäll när vi gjort fel!”

I en lite mera personlig intervju med

Björn frågade jag honom om detta och fick

 

Torbjörn Nilsson — 80-talets stjärna? -—i

aktion i en 0-0-match mot Karlskoga. Den

”golvade”” värmlänningen heter Lars

Bergman.

IN

En glad bild från jubelåret 1975. Från vänster Lennart Ottordahl, Ove Kindvall och

svaret: — Jag är inte en sån som skriker ut

vad jag tycker och tänker. Men visst har

jag ocksåett hjärta och kan reagera. Då gör

jag det för mig själv.

Detär ingen hemlighet att Björn då och
då ångrat sin hemfärd. När jobbet på

JOFAinte blev riktigt som han tänkt sig.

När affärsresorna inkräktade på fotboll-

sträningen. När PSV var på väg att vinna

Europacupen.

HB Heja, Blåvitt föddes
Meninte ett ord utåt från Björn, som bara

spelade vidare. Marschen motallsvenskan

fick honom att leva upp och utvecklas som

35-åring! Unikt. Man måvara funtad hur

som helst — men ingen springer oberörd in

på Ullevi en vårvarm majkväll till en

match, som folk surrat om i månader. Över

50.000, 3-1 på Gais, herregud, det var ju
1950-talet igen och stämning som på en

engelsk ligafight.

Men att vi skrev 1976 och Göteborg

förstod vi när det rasslade till i högtalaren

och ”Heja, Blåvitt” dånade ut över frälsta

och icke frälsta. Gert Lengstrand, f d

Streaplers-sångare, skivbolagsdirektör

och galen i IFK, kanaldrig ha gissatsig till

att han i ett ljust ögonblick skrivit en sån

fotbollshit! Alla kunde tralla med, och

gjorde det. Gammal som ung, tondöv som

soprani den finaste kör på Hisingen. Den

blev en”stadsplåga” ,svensktoppi sin sort.

Mentexten fick Gert snart arbeta om.

”Perra” Eriksson” försvann ur lag och

refräng. Tränaren Nils Berghamn fick en

vink om att hansstil inte gick hem längre.

Allsvenskan krävde nytt. Som tränare —

var Orvar Bergmark intresserad? Nej.

Bengt ”Julle” Gustavsson då? Inte han
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heller. Lösningen fanns påplanen bredvid,

hos klubbens ungdomar, där Hasse

Karlsson höll till när han inte skötte

damlandslaget.

Hasse var redan en i familjen. Stämplad i

folkmun (delvis felaktigt) som tränaren

utan framgångar. Nu var bordet dukat i

IFK och jag tror att många kände med den

allvarlige, alltid rättframmeadjunkten från

Landvetter när han en höstdag 1978

knalladeut från Ullevi. Med allsvenskt lilla

silver som IFK-tränare, och ett gott

samvete. Men det var händelserna i
förväg.

Vintern 1976, planering för allsvenskan.

Fotbolls-Sverige väntade. Publikkrisen

skulle lösas, från IFK fanns pengar och PR

att hämta. Alla ville möta nykomlingen,

och vinna — för i spåren av varje framgång

föds avundsjukanochviljan att tryckatill

uppstickarna som gått och blivit så

populära.

— Ingen önskar oss ur allsvenskan.

Men alla vill inget hellre än slå oss, som

Hasse Karlsson så träffande suckade en

mörk afton 1977. Om det nu var efter 0-4

mot Elfsborg? Eller 1-5 i Kalmar? Eller

0-6 mot Öster i Växjö — uschja!

  
(

Per-OlofJohansson, lagledare och Hasse Karlsson, tränare. Ett framgångsrikt ledarepar.

Då hade

ungefär

och

dyra

Olle Nordin kommit,

samtidigt Glenn Holm,

pojkar. Och Reine Almqvist hade vänt hem

och tagits emot som en förlorad son.

 

Glömd var träningsslarvern, den bort-

skämde med laterna och småskavankerna.

”Reine, hanärjui alla fall blåvit”, lät det

bland supporters som svurit ramsor över

honom 1970.

Men Torbjörn Nilsson var borta. Symbo-
len för IFK:s pånyttfödelse, en göteborga-

re som pratade språket. En efterföljare till

”Bebben” Johansson. Jag känner inte

”Bebben”' tillräckligt väl för att veta om

han var lika blyg, lika omedveten som

Torbjörn om vad han egentligen ställde till

medi tröja och med bollskorpå fötterna.

Torbjörn var hemkär också, vek till psyket

och inte formad för ett proffsliv. Det var

skador och jäkelskap i Eindhoven, Hol-

land. Till slut kom han, i augusti, psykiskt

märkt och speltrött men ändå ”Totte,

älsklingsängeln””.

Det var i grevens tid. Allsvenska

kontraktet inte klart, och klubbens i

särklass dyraste investering satt med gips

nästan ända upptill hakan. Ralf Edström

kostade en herrans massa pengartill PSV

Eindhoven och till honom själv — enbit

över miljonen tillsammans — och han blev

så dyr därför att PSV ville ta igen vad man
förlorat på Nordqvist-affären och därför
att IFK Göteborg ute i Europaplötsligt

accepterats som en blivande storklubb!

Ralf hann läkasitt ondalår och debutera

med en bicykleta i Svenska Cupen mot

Vernandi innan han var med om att skapa

en av 1970-talets festligaste scener på

Kamratgården. I GP under ”Dagens

sport” stod att IFK A med Ralf skulle
spela mot IFK B. Supporters vällde upp,

flera hundra med flaggor. Mendet varfel i

GP. Förtvivlad gick Anders Bernmarrunt

 

Ralf Edström, som vanligt längst ... Här i
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Fotbolls-Sverige väntade. Publikkrisen

skulle lösas, från IFK fanns pengar och PR

att hämta. Alla ville möta nykomlingen,

och vinna — för i spåren av varje framgång

föds avundsjukanochviljan att tryckatill

uppstickarna som gått och blivit så

populära.

— Ingen önskar oss ur allsvenskan.

Men alla vill inget hellre än slå oss, som

Hasse Karlsson så träffande suckade en

mörk afton 1977. Om det nu var efter 0-4

mot Elfsborg? Eller 1-5 i Kalmar? Eller

0-6 mot Öster i Växjö — uschja!
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Per-OlofJohansson, lagledare och Hasse Karlsson, tränare. Ett framgångsrikt ledarepar.

Då hade

ungefär

och

dyra

Olle Nordin kommit,

samtidigt Glenn Holm,

pojkar. Och Reine Almqvist hade vänt hem

och tagits emot som en förlorad son.

 

Glömd var träningsslarvern, den bort-

skämde med laterna och småskavankerna.

”Reine, hanärjui alla fall blåvit”, lät det

bland supporters som svurit ramsor över

honom 1970.

Men Torbjörn Nilsson var borta. Symbo-
len för IFK:s pånyttfödelse, en göteborga-

re som pratade språket. En efterföljare till

”Bebben” Johansson. Jag känner inte

”Bebben”' tillräckligt väl för att veta om

han var lika blyg, lika omedveten som

Torbjörn om vad han egentligen ställde till

medi tröja och med bollskorpå fötterna.

Torbjörn var hemkär också, vek till psyket

och inte formad för ett proffsliv. Det var

skador och jäkelskap i Eindhoven, Hol-

land. Till slut kom han, i augusti, psykiskt

märkt och speltrött men ändå ”Totte,

älsklingsängeln””.

Det var i grevens tid. Allsvenska

kontraktet inte klart, och klubbens i

särklass dyraste investering satt med gips

nästan ända upptill hakan. Ralf Edström

kostade en herrans massa pengartill PSV

Eindhoven och till honom själv — enbit

över miljonen tillsammans — och han blev

så dyr därför att PSV ville ta igen vad man
förlorat på Nordqvist-affären och därför
att IFK Göteborg ute i Europaplötsligt

accepterats som en blivande storklubb!

Ralf hann läkasitt ondalår och debutera

med en bicykleta i Svenska Cupen mot

Vernandi innan han var med om att skapa

en av 1970-talets festligaste scener på

Kamratgården. I GP under ”Dagens

sport” stod att IFK A med Ralf skulle
spela mot IFK B. Supporters vällde upp,

flera hundra med flaggor. Mendet varfel i

GP. Förtvivlad gick Anders Bernmarrunt

 

Ralf Edström, som vanligt längst ... Här i

en match mot Landskrona Bois 1978.



planen och försökte förklara misstaget för

”Sveriges bästa publik”. Han gav snart

upp, de hade ju alla kommit för Ralfs skull.

Anders fick då övertala en surmulen Hasse

Karlsson att slopa träningen och spela en

improviserad match, som GP lovat.

Minernapå de inblandade och jubelropen
från åskådarna i mössor och blå-vita tröjor
är nästan obeskrivbara. Vilken stämning

— på en träning. Jag och några kolleger

med mig har sällan haft så roligt. Nåväl,

våravslutningen några dar senare mot

Öster (4-1) gick bra ändå. Men Ralf
trasades sönder av ett norskt överfall i

VM-kvalet.

BH Dyra nyinköp, men lönande

Det blev en viss oro, några omgångars
krigande för nytt kontrakt och en

sjätteplats till sist. Med beröm godkänt

första året, helst som publiken slutit upp

till ett snitt på Ullevi kring 23.000.
Förbundsfolket nämndeinte ordet publik-

kris.

IFK-styrelsen hade haft hårda år. Roliga

år när man vågat ekonomiskt och vunnit.

Det alltmer växande jobbet, de hårdare

kraven, 20-timmarsdygnen med de ordina-

rie arbetena inräknade, fribiljettsterrorn,

stressen och den därmed ökadeirritatio-

nen även internt — allt detta tog givetvis på

krafterna.

Men man hade lyckats.

Grunden var lagd: till 75-årsjubileet

skulle IFK Göteborg bli ett etablerat

storlag igen, enligt ”Trestegsraket nr. 2”.

Men köpte målvakten Bengt-Åke Karlsson

och backen Ruben Svensson och dessatvå,

i början på 1978, var menade som desista

stora kapen på spelarsidan. De blev
medlemmar i ett lag som sargat av

VM-turneringen (Nordqvist, Ralf, Tor-

björn, Olle Nordin) och av Ralfs otroliga

turer med armbåge, lår och häl gjorde en

godkänd vårsäsong, en skral sommar och

en mycket stark höst.

0 Ingen glömmer Reine Olaussons bragd i

det tysta. Den ende kvarvarande från de

mörka åren, omgiven av dyrt inhandlade

stjärnor. Ändå ordinarie och en av årets

jämnaste spelare, tack vare mycket

jäklaranammainnanför västen.

0 Björn Nordqvists kamp mot gulsoten

var en ”match i matchen” för honom.

Virusen som däckade Björn strax före

VM, för gott trodde många. Men det blev

VM, rekord i landskamper, hyllningar och

ett snyggt avsked från IFK Göteborg i en

ovan roll framför mittförsvaret. Vilken

36-åring!

0 Reine Almqvist hade knuffat Björn
upp en bit i laget. 1978 blev Reines år.
Jag minns Åtvidaberg i juli, där Reine
petades ut på bänken. Det var halvpanik

både här och där, laget fungerade inte och

Reine var för långsam och förlat och allt

möjligt. ”Libero””, sade någon, antagligen

Hasse Karlsson, eller kanske lagledaren
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IFK har gjort mål på Landskrona. Det är Glenn Holm,längsttill höger, som överlistat

Ronny Sörenson. I mitten jublar Olle Nordin.

framför andra: Peo Johansson. Reine

prövades som libero ochsåroligt har inte

han haft i fotbollen på flera år. Även om
han — som älskar mål över allt annat —
blivit skyttekung i allsvenskan säsongen

innan. Det blev en härlig upprättelse från

dem som varit skeptiskatill hr Almqvists

vilja att kommatillbaka. Och Reine själv
slutade prata om att lägga av. Han skrev på

för tre år till istället!
1978 blev inget märkesår publikt (väntat på
grund av VM) men det hade andra

sportsliga kvalitéer utöver tredjeplatsen

efter Öster och Malmö FF.
Det var då tre av klubbens trotjänare och

profiler varvade ned i den egna klubben,

Björn Nordqvist.

som ledare. Janne Nordström tränade

målvakterna, Donald Niklasson b-laget och
Björn Ericsson juniorerna. Där har IFK ett

starkt ledarkapital.

De tre blev på årets sista dagar en
kvartett. Ove Kindvall valdes till ordför-

ande i fotbollssektionen. 1978 var också
året när IFK efter Malmö FF-modell hade
sommarproffs och tiotalet halvproffs,

flera kring 18 år, igång. Det kostade grova
pengar — javisst! Man behöverinte vara

Nobelpristagare i ekonomiför att inse att

varje egen junior som tar steget upp bland

de stora i A-truppen ger en skaplig slant

tillbaka — i dessa tider då väl en normal
allsvensk spelare snart kostar kring

halvmiljonen. Med de namn som finns idag

på väg upp i IFK ska det kunna bli både tre
och fyra med bland allsvenskarna så

småningom.

Jag lovar, om jag får chansen igen, att

kommatillbakatill den saken i den skrift

som IFK Göteborg ger ut 2004, vid

100-årsjubileet.
Tänk att få ha synpunkter på hur Ralf

Edström fick spela en säsong i IFK utan

tillstymmelse till gips eller isokinetisk
träning, hur han nickade mål som en
galning och sparkade fram IFK till

semifinal i Europacupen. Mittback spe-

lade då en herre vid namn — Björn
Nordqvist. Han hade just återkommit från
USA, 41 år gammal, och såg i kroppen
exakt likadan ut som 1972, när han blev

proffs första gången. Björn uppgav i en

intervju att han inte kändesig en dag äldre

än 21, och att han siktade på att göra 200

landskamper.

Nonsens? Kanske.

Meninte skulle jag bli särskilt förvånad
om detslog in! 4
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A-lagstruppen 1979, jubileumsåret

 
Stora bilden, bakre raden: Torbjörn Nilsson, Ruben Svensson, Per-Olof

Johansson(lagledare), Conny Karlsson, Jerry Karlsson, Tage

Christoffersson och Sven-Göran Eriksson(tränare).

Mittraden: Erik Nilsson, Reine Olausson, Reine Almqvist, Glenn

Strömberg och Tommy Holmgren.

Främre raden: Olle Nordin, Glenn Schiller, Roland Torstensson och Glenn

Holm.

Infällda från vänster: Bengt-Åke Karlsson, Tord Holmgren och Ralf

Edström.

IIEVdre

  



 

GAMLESTADENS
RÖRLÄGGER! AB      

Surbrunnsgatan 8

411 19 Göteborg

Tel. 17 12 10

 

  

 

  

  Utför alla inom rörbranschen

förekommande reparationer

och nyanläggningar | 
  

 
—   



  

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

    

PD U m r A VA Ro APPLE

KONCENTRAT

  



  

ka
ars Appelqvist

Jubileuimsty

 

  

Vi behöver fler

Fotbollen behöverkvalificerade ledare bakom scenen. Utvecklingen inom

fotbollen under de senaste årtiondena har inneburit stora förändringar.

Dennationella och internationella tävlingsverksamheten har ökat,

damfotbollen har ökat i omfattning och allt fler planer har försetts med
anordningar för uppvärmning och/eller med konstgräs. Samhället har
undertiden börjat kasta mer granskande ögon på idrotten i allmänhet och
måhända elitidrotten i synnerhet, vilket också påverkat dess innehåll och
inriktning.

0 Samhällets påverkan på idrotten tar sig
olika uttryck och får varierande effekter.

Idrotten förnimmer ibland en politisk

påverkan och dess kommersialisering
utsätts ofta för kritiska synpunkter och ger

stoff för debatt i många sammanhang.

På grund av fotbollens centrala plats

inom «:underhållningssektorn i många

länder har den fått en relativt stor
kommersiell styrka och betydelse. Reklam

inom fotbollen är inte längre begränsadtill

skyltar runt arenorna utan återfinns nu
också på tränings- och tävlingsdräkter.

Sponsorer ger i det sammanhanget

finansiellt stöd till såväl klubbar som
enskilda spelare. Men detta är bara en del

av kommersialiseringen. Ekonomiska

transaktioner mellan klubbar vid spelarö-

vergångar(och spelarlån!) samt ersättning-

ar till spelare och tränare tilldrar sig allt

större uppmärksamhet, ofta kritisk sådan.

I dagens fotboll riktas även kritik mot

själva spelet och mot de personer som

organiserar och administrerar det hela.

Frågan är nu om dennakritik i olika

sammanhang är berättigad. Beslut som

fattas inom idrotten idag har oftast större

räckvidd än tidigare. Detta ställer större

krav på analyser och sakkunskap hos dem

som fattar besluten. Det har blivit alltmer

tydligt att en idrottsförening, och då i
första hand en elitklubb, eller ett idrotts-

förbund, inte längre kan ledas av en enda

person eller av personer som enbart har

ideella motiv.

Detta innebärför framtidenatt besluts-

funktionen i klubbar och förbund måste
ligga i händerna på sakkunniga ”ex-
perter””.

Inriktningen inom fotbollen under de

senaste åren har varit en koncentration på
utveckling av det tekniska och taktiska

kunnandet hos spelarna. Tränarutbildning-

en hari linje därmed intensifierats. Stora

framsteg har otvivelaktigt gjorts härvidlag

både kvalitativt och kvantitativt.

Olyckligtvis har man samtidigt förbisett
utbildningen och ”träningen” av de

personer, som skall svara för administra-

tionen inom klubbarna. Flera av dessa

personer saknartillräckliga administrativa

baskunskaperför att kunna driva fotboll-

sverksamheten efter modernalinjer. Vad

som behövs är flera och bättre tränade

”administratörer””.

EB Brist på erfarenhet

Några elitklubbar har redan insett behovet

av såväl en ”klubbdirektör” (admini-
stratör) som en ”klubbkapten”' (tränare).

Verksamhetens inriktning och omfattning i

en klubb gör självfallet detta behov mer

eller mindre framträdande, meni princip

finns behovet både i den stora och den lilla

klubben.
Utan en effektiv och till verksamheten

anpassad administration är risken stor för

att tillgängliga resurser, både ekonomiska 

och andra, slösas bort. Man kanheller inte
vänta att detta förhållande skall förbättras

utan åtgärder.

I västtysk fotboll har man uppmärk-

sammatdetta problem. Manhar därstartat

en utbildningsverksamhet, som syftartill

att i varje klubb genom enserie kurser ge

minst en person baskunskaperbeträffande
en idrottsförenings organisation och admi-

nistration. Även ledare i mindre klubbar,

som sköter klubbens angelägenheterpå sin
fritid, skall bibringas sådana kunskaper.

I medelstora klubbar (efter västtyska

förhållanden!) bör enligt det tyska förbun-
det finnas en ”general manager” och minst

en annan personväl kvalificerad att driva

klubbens affärer. I de större klubbarna bör

målet vara att ha såväl välutbildade
”general managers” som ”tekniska”

direktörer, alla heltidsanställda.

Utbildningsverksamheten i detta sam-

manhang bör vara så upplagd att den ger

möjlighet till olika ämneskombinationer,

som tillgodoser såväl den lilla som den

stora klubbens och olika kategoriers

behov, allt enligt det tyska fotbollför-

bundet.

Ett av de viktigaste avsnitten i den

västtyska utbildningen omfattar en analys
av förbundets struktur och de olika

förbundsavdelningarnas uppgifter: täv-

lings- och träningsverksamheten, ung-

domsfotbollen, juridik, ekonomi och
skatter, public relation och allmänna

administration. Självfallet kräver den här
utbildningen ekonomiska resurser liksom

väl kvalificerade lärare.

HB Svenska förhållanden

Är nu detta något som måste eller bör
beaktas mera systematiskt även i svensk

fotboll? Mot bakgrunden av den alltmer

”affärsbetonade” och ur många synpunk-

forts. på nästa sida
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första hand en elitklubb, eller ett idrotts-

förbund, inte längre kan ledas av en enda

person eller av personer som enbart har

ideella motiv.

Detta innebärför framtidenatt besluts-

funktionen i klubbar och förbund måste
ligga i händerna på sakkunniga ”ex-
perter””.

Inriktningen inom fotbollen under de

senaste åren har varit en koncentration på
utveckling av det tekniska och taktiska

kunnandet hos spelarna. Tränarutbildning-

en hari linje därmed intensifierats. Stora

framsteg har otvivelaktigt gjorts härvidlag

både kvalitativt och kvantitativt.

Olyckligtvis har man samtidigt förbisett
utbildningen och ”träningen” av de

personer, som skall svara för administra-

tionen inom klubbarna. Flera av dessa

personer saknartillräckliga administrativa

baskunskaperför att kunna driva fotboll-

sverksamheten efter modernalinjer. Vad

som behövs är flera och bättre tränade

”administratörer””.

EB Brist på erfarenhet

Några elitklubbar har redan insett behovet

av såväl en ”klubbdirektör” (admini-
stratör) som en ”klubbkapten”' (tränare).

Verksamhetens inriktning och omfattning i

en klubb gör självfallet detta behov mer

eller mindre framträdande, meni princip

finns behovet både i den stora och den lilla

klubben.
Utan en effektiv och till verksamheten

anpassad administration är risken stor för

att tillgängliga resurser, både ekonomiska 

och andra, slösas bort. Man kanheller inte
vänta att detta förhållande skall förbättras

utan åtgärder.

I västtysk fotboll har man uppmärk-

sammatdetta problem. Manhar därstartat

en utbildningsverksamhet, som syftartill

att i varje klubb genom enserie kurser ge

minst en person baskunskaperbeträffande
en idrottsförenings organisation och admi-

nistration. Även ledare i mindre klubbar,

som sköter klubbens angelägenheterpå sin
fritid, skall bibringas sådana kunskaper.

I medelstora klubbar (efter västtyska

förhållanden!) bör enligt det tyska förbun-
det finnas en ”general manager” och minst

en annan personväl kvalificerad att driva

klubbens affärer. I de större klubbarna bör

målet vara att ha såväl välutbildade
”general managers” som ”tekniska”

direktörer, alla heltidsanställda.

Utbildningsverksamheten i detta sam-

manhang bör vara så upplagd att den ger

möjlighet till olika ämneskombinationer,

som tillgodoser såväl den lilla som den

stora klubbens och olika kategoriers

behov, allt enligt det tyska fotbollför-

bundet.

Ett av de viktigaste avsnitten i den

västtyska utbildningen omfattar en analys
av förbundets struktur och de olika

förbundsavdelningarnas uppgifter: täv-

lings- och träningsverksamheten, ung-

domsfotbollen, juridik, ekonomi och
skatter, public relation och allmänna

administration. Självfallet kräver den här
utbildningen ekonomiska resurser liksom

väl kvalificerade lärare.

HB Svenska förhållanden

Är nu detta något som måste eller bör
beaktas mera systematiskt även i svensk

fotboll? Mot bakgrunden av den alltmer

”affärsbetonade” och ur många synpunk-

forts. på nästa sida
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av såväl en ”klubbdirektör” (admini-
stratör) som en ”klubbkapten”' (tränare).

Verksamhetens inriktning och omfattning i

en klubb gör självfallet detta behov mer

eller mindre framträdande, meni princip

finns behovet både i den stora och den lilla

klubben.
Utan en effektiv och till verksamheten

anpassad administration är risken stor för

att tillgängliga resurser, både ekonomiska 

och andra, slösas bort. Man kanheller inte
vänta att detta förhållande skall förbättras

utan åtgärder.

I västtysk fotboll har man uppmärk-

sammatdetta problem. Manhar därstartat

en utbildningsverksamhet, som syftartill

att i varje klubb genom enserie kurser ge

minst en person baskunskaperbeträffande
en idrottsförenings organisation och admi-

nistration. Även ledare i mindre klubbar,

som sköter klubbens angelägenheterpå sin
fritid, skall bibringas sådana kunskaper.

I medelstora klubbar (efter västtyska

förhållanden!) bör enligt det tyska förbun-
det finnas en ”general manager” och minst

en annan personväl kvalificerad att driva

klubbens affärer. I de större klubbarna bör

målet vara att ha såväl välutbildade
”general managers” som ”tekniska”

direktörer, alla heltidsanställda.

Utbildningsverksamheten i detta sam-

manhang bör vara så upplagd att den ger

möjlighet till olika ämneskombinationer,

som tillgodoser såväl den lilla som den

stora klubbens och olika kategoriers

behov, allt enligt det tyska fotbollför-

bundet.

Ett av de viktigaste avsnitten i den

västtyska utbildningen omfattar en analys
av förbundets struktur och de olika

förbundsavdelningarnas uppgifter: täv-

lings- och träningsverksamheten, ung-

domsfotbollen, juridik, ekonomi och
skatter, public relation och allmänna

administration. Självfallet kräver den här
utbildningen ekonomiska resurser liksom

väl kvalificerade lärare.

HB Svenska förhållanden

Är nu detta något som måste eller bör
beaktas mera systematiskt även i svensk

fotboll? Mot bakgrunden av den alltmer

”affärsbetonade” och ur många synpunk-

forts. på nästa sida
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Vi behöver fler

Fotbollen behöverkvalificerade ledare bakom scenen. Utvecklingen inom

fotbollen under de senaste årtiondena har inneburit stora förändringar.
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damfotbollen har ökat i omfattning och allt fler planer har försetts med
anordningar för uppvärmning och/eller med konstgräs. Samhället har
undertiden börjat kasta mer granskande ögon på idrotten i allmänhet och
måhända elitidrotten i synnerhet, vilket också påverkat dess innehåll och
inriktning.

0 Samhällets påverkan på idrotten tar sig
olika uttryck och får varierande effekter.

Idrotten förnimmer ibland en politisk

påverkan och dess kommersialisering
utsätts ofta för kritiska synpunkter och ger

stoff för debatt i många sammanhang.

På grund av fotbollens centrala plats

inom «:underhållningssektorn i många

länder har den fått en relativt stor
kommersiell styrka och betydelse. Reklam

inom fotbollen är inte längre begränsadtill

skyltar runt arenorna utan återfinns nu
också på tränings- och tävlingsdräkter.

Sponsorer ger i det sammanhanget

finansiellt stöd till såväl klubbar som
enskilda spelare. Men detta är bara en del

av kommersialiseringen. Ekonomiska

transaktioner mellan klubbar vid spelarö-

vergångar(och spelarlån!) samt ersättning-

ar till spelare och tränare tilldrar sig allt
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fattas inom idrotten idag har oftast större
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perter””.
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senaste åren har varit en koncentration på
utveckling av det tekniska och taktiska

kunnandet hos spelarna. Tränarutbildning-

en hari linje därmed intensifierats. Stora

framsteg har otvivelaktigt gjorts härvidlag
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Olyckligtvis har man samtidigt förbisett
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Jubileum  styckare    
Bo Alm

”Fel göteborgsanda
belastning i idrott”

Göteborgsanda var för mig en gång ett fint ord. Det var under mina

stockholmsår. Då sneglade man beundrande mot väster, mot stan där det
fanns engagemang, vänlighet, ständig närhettill den uppiggandevitsen, ett
brett kunnande, en fantastisk publik, helt enkelt kultur. Det är förstås
idrott jag talar om.
I dag är tyvärr denna göteborgsanda ett för mig flagnande begrepp. Allt det

goda är naturligtvis inte försvunnet, men det finns i vart fall på s k elitnivå
en annansorts anda också. Den är inte rolig. Den är i stället en tung
belastning med sin småaktighet, avundsjuka, överkänslighet och sin
övertro på traditionens makt.
Ibland känns det mer som om man hamnati det lilla Grönköping än i ett
storstadsområde. Det är en mentalitet som jag tycker återspeglasi
resultaten på en del håll.

OO En efter en har storklubbarna ramlat i

den av den felaktiga andan grävda gropen -

och gjort det rejält. IFK är inget undantag.

Blåvitt tog sig däremot med ovanlig kraft

upp ur underjordenföratt slutligen hamna

i en absolut huvudroll i det här landet. Det

var bra gjort. Det borde ha varit merän så.

Det borde ha väckt folk i omgivningen,

skakat om dem, gjort dem medvetna om att

ingen vinner några framgångar på gnällig-

het och gamla minnen.

Just när Blåvitt ändradepolitik och blev
en attackerande klubb, föreningen som

hittade vägen till det riktiga Göteborg,

skrek några av de övriga ut sin litenhet på

ett många gånger bedrövligt sätt. Det var
då göteborgssjukan ramlade över mig, den
som jag kanske anat efter flyttningen

västerut men mest trodde var en produkt

av min egen fantasi, min skepsis.

Jag kan fortfarande inte förstå hur folk
som jobbar med samma sak, som alltså

 

drar åt sammahåll, kan visa sålite respekt
för varandra, sådan brist på generositet.

Det är smått. Det är dumt. En öppnad
dörr kan ju faktiskt användas av fler. Men

tacksamhet är förstås ingen svensk

specialitet. Det är också farligt att vara
duktig.

Manblir definitivt betänksam, när den

storsvenska avundsjukan förblindarsåtill
den grad att egna misstag glöms inför

förtreten av konkurrentens framgång.

Med denbredaochriktiga idrottsbakgrund

som finns i Göteborg trodde jag faktiskt,
att manlite oftare skulle möta beundran

inför IFK-arnas vägvisarjobbi stället för

en dålig förlorar-anda.

Mest var det förstås de stora, grannarna

i den mögliga alliansen och den skickligt

företagsorganiserade föreningen i västra

stan, som gnydde. På G-P fick vi
exempelvis veta att vi köpts av Westblad,

Bernmar och' de andra i det blåvita

maranatagänget. Vi påstods lindrigt sagt gå

i ledband.

Det var barnsligt. -

Efter en Ullevi-match, där ”Anglarna”

inte var någon inblandad part och publiken
knapp, bröts plötsligt ett vänligt och lugnt

 

Lars Appelqvist
Forts. från föregående sida

ter mer komplicerade verksamheten i

förbundet och klubbarna, främst på

elitplanet, torde behovet av ifrågavarande

utbildning, anpassad efter svenska förhål-
landen, vara lika accentuerat här som i

Västtyskland.

Man behöver bara erinra om förbund-
ets resursanskaffning och -användning

(-fördelning), klubbarnas uppgörelser med
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reklamköpare, spelarövergångar och -

kontrakt för att inse detta faktum. Dentid

torde nu definitivt vara förbi då ett förbund
eller en klubb var en ”one-man's show”.

Ingen orkar idag med att därgripain i

alla frågor utan det torde vara en

nödvändighet för svensk fotbolls vidare

utveckling att vi i förbund och klubbar får
ett flertal för sina uppgifter väl utbildade

och kvalificerade ledare.

Liksom vi tidigare insett nödvändig-
heten av en mer omfattande och intensifie-

rad utbildning av tränare för den tekniska

fotbollsutvecklingen, är det idag hög tid att

ägna organisationen och administrationen

av förbund och klubbar ökad uppmärk-

samhet.

Utbildningen inom detta område torde

vara en gemensam uppgift för Svenska

Fotbollförbundet och Föreningen Svensk

Elitfotboll (SEF). I varje fall är SEF
beredd att härta sitt ansvar. =
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Föreningen Svensk Elitfotboll.
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Det var barnsligt. -

Efter en Ullevi-match, där ”Anglarna”

inte var någon inblandad part och publiken
knapp, bröts plötsligt ett vänligt och lugnt

 

Lars Appelqvist
Forts. från föregående sida

ter mer komplicerade verksamheten i

förbundet och klubbarna, främst på

elitplanet, torde behovet av ifrågavarande

utbildning, anpassad efter svenska förhål-
landen, vara lika accentuerat här som i

Västtyskland.

Man behöver bara erinra om förbund-
ets resursanskaffning och -användning

(-fördelning), klubbarnas uppgörelser med

56

reklamköpare, spelarövergångar och -

kontrakt för att inse detta faktum. Dentid

torde nu definitivt vara förbi då ett förbund
eller en klubb var en ”one-man's show”.

Ingen orkar idag med att därgripain i

alla frågor utan det torde vara en

nödvändighet för svensk fotbolls vidare

utveckling att vi i förbund och klubbar får
ett flertal för sina uppgifter väl utbildade

och kvalificerade ledare.

Liksom vi tidigare insett nödvändig-
heten av en mer omfattande och intensifie-

rad utbildning av tränare för den tekniska

fotbollsutvecklingen, är det idag hög tid att

ägna organisationen och administrationen

av förbund och klubbar ökad uppmärk-

samhet.

Utbildningen inom detta område torde

vara en gemensam uppgift för Svenska

Fotbollförbundet och Föreningen Svensk

Elitfotboll (SEF). I varje fall är SEF
beredd att härta sitt ansvar. =

 

Fotnot:
Lars Appelqvist är generalsekreterare i

Föreningen Svensk Elitfotboll.

Jubileum  styckare    
Bo Alm

”Fel göteborgsanda
belastning i idrott”

Göteborgsanda var för mig en gång ett fint ord. Det var under mina

stockholmsår. Då sneglade man beundrande mot väster, mot stan där det
fanns engagemang, vänlighet, ständig närhettill den uppiggandevitsen, ett
brett kunnande, en fantastisk publik, helt enkelt kultur. Det är förstås
idrott jag talar om.
I dag är tyvärr denna göteborgsanda ett för mig flagnande begrepp. Allt det

goda är naturligtvis inte försvunnet, men det finns i vart fall på s k elitnivå
en annansorts anda också. Den är inte rolig. Den är i stället en tung
belastning med sin småaktighet, avundsjuka, överkänslighet och sin
övertro på traditionens makt.
Ibland känns det mer som om man hamnati det lilla Grönköping än i ett
storstadsområde. Det är en mentalitet som jag tycker återspeglasi
resultaten på en del håll.

OO En efter en har storklubbarna ramlat i

den av den felaktiga andan grävda gropen -

och gjort det rejält. IFK är inget undantag.

Blåvitt tog sig däremot med ovanlig kraft

upp ur underjordenföratt slutligen hamna

i en absolut huvudroll i det här landet. Det

var bra gjort. Det borde ha varit merän så.

Det borde ha väckt folk i omgivningen,

skakat om dem, gjort dem medvetna om att

ingen vinner några framgångar på gnällig-

het och gamla minnen.

Just när Blåvitt ändradepolitik och blev
en attackerande klubb, föreningen som

hittade vägen till det riktiga Göteborg,

skrek några av de övriga ut sin litenhet på

ett många gånger bedrövligt sätt. Det var
då göteborgssjukan ramlade över mig, den
som jag kanske anat efter flyttningen

västerut men mest trodde var en produkt

av min egen fantasi, min skepsis.

Jag kan fortfarande inte förstå hur folk
som jobbar med samma sak, som alltså

 

drar åt sammahåll, kan visa sålite respekt
för varandra, sådan brist på generositet.

Det är smått. Det är dumt. En öppnad
dörr kan ju faktiskt användas av fler. Men

tacksamhet är förstås ingen svensk

specialitet. Det är också farligt att vara
duktig.

Manblir definitivt betänksam, när den

storsvenska avundsjukan förblindarsåtill
den grad att egna misstag glöms inför

förtreten av konkurrentens framgång.

Med denbredaochriktiga idrottsbakgrund

som finns i Göteborg trodde jag faktiskt,
att manlite oftare skulle möta beundran

inför IFK-arnas vägvisarjobbi stället för

en dålig förlorar-anda.

Mest var det förstås de stora, grannarna

i den mögliga alliansen och den skickligt

företagsorganiserade föreningen i västra

stan, som gnydde. På G-P fick vi
exempelvis veta att vi köpts av Westblad,

Bernmar och' de andra i det blåvita

maranatagänget. Vi påstods lindrigt sagt gå

i ledband.

Det var barnsligt. -
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att manlite oftare skulle möta beundran

inför IFK-arnas vägvisarjobbi stället för

en dålig förlorar-anda.

Mest var det förstås de stora, grannarna

i den mögliga alliansen och den skickligt

företagsorganiserade föreningen i västra

stan, som gnydde. På G-P fick vi
exempelvis veta att vi köpts av Westblad,

Bernmar och' de andra i det blåvita

maranatagänget. Vi påstods lindrigt sagt gå

i ledband.

Det var barnsligt. -

Efter en Ullevi-match, där ”Anglarna”

inte var någon inblandad part och publiken
knapp, bröts plötsligt ett vänligt och lugnt

 

Lars Appelqvist
Forts. från föregående sida

ter mer komplicerade verksamheten i

förbundet och klubbarna, främst på

elitplanet, torde behovet av ifrågavarande

utbildning, anpassad efter svenska förhål-
landen, vara lika accentuerat här som i

Västtyskland.

Man behöver bara erinra om förbund-
ets resursanskaffning och -användning

(-fördelning), klubbarnas uppgörelser med
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reklamköpare, spelarövergångar och -

kontrakt för att inse detta faktum. Dentid

torde nu definitivt vara förbi då ett förbund
eller en klubb var en ”one-man's show”.

Ingen orkar idag med att därgripain i

alla frågor utan det torde vara en

nödvändighet för svensk fotbolls vidare

utveckling att vi i förbund och klubbar får
ett flertal för sina uppgifter väl utbildade

och kvalificerade ledare.

Liksom vi tidigare insett nödvändig-
heten av en mer omfattande och intensifie-

rad utbildning av tränare för den tekniska

fotbollsutvecklingen, är det idag hög tid att

ägna organisationen och administrationen

av förbund och klubbar ökad uppmärk-

samhet.

Utbildningen inom detta område torde

vara en gemensam uppgift för Svenska

Fotbollförbundet och Föreningen Svensk

Elitfotboll (SEF). I varje fall är SEF
beredd att härta sitt ansvar. =

 

Fotnot:
Lars Appelqvist är generalsekreterare i

Föreningen Svensk Elitfotboll.
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.

EB Stor publik, stor uppmärksamhet

Det började gnällas på allt. G-P var inte

den enda köpta tidningen, av vad jag kunde

förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
Blåvitt.
Det var som oftast en överdrift, när det

gäller synen på en tidning. Kanske var det

också följden av att många under åren
skämts bort av landets mest generösa

sportsidor. I Stockholm har man exempel-

vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som

de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
mycket intressant projekt. På sikt är det

naturligtvis också en mer betydelsefull

satsning än den då man köptsig till sin nya
position. Ingen harju i längden heller råd
att leva efter den modellen. Marknaden är

dessutom begränsad, när det gäller stora

profiler och attraktiva stjärnor.

EH Rivalitet måste ha gränser

För talangerna som sådana i Göteborg är
det givetvis väsentligt, att det nu från
ledandehåll visas intresse för dem. Deveti
och med detta, att det kan löna sig att

försöka bli något.
Det är en värdefull stimulans.

Det är dessutom ett arbete som inte möts

med sammasura miner som de dyra köpen.

Egentillverkning är liksom något annat.
När det gäller värvningarna fanns det

dessvärre en del dystra inslag. Kindvall-

Nordqvist var på sin tid stjärnor som
möttes med stor tveksamhet. Jag fattar

ännu inte hånleendena och skitsnacket om

pensionärer och misslyckade köp, om folk

som bara var ute för att tjäna pengar.

De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.

 

Rivalitet är nog bra, men det får finnas
gränser.

Nu har IFK-arna på sistone inte varit
bättre än andra. Även deharvarit framme
och trampat vid gropens brant igen. Det är

som om framgång vorelika svårt att bära
som motgång. Det måste väl ändå vara bra
onödigt att slåss om publicitet och makt,
när allt fungerar. Nästan allt i vart fall.

Ryktena om intriger och maktskap är ingen

bra hjälp på väg mot nya mål.
Det jag tyckerär allra värst är dock att

folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur

är det med våra toleransnivåer?
Jag hoppas Ralf tar revansch på

skitsnackarna. Det är möjligt, att han

förtjänat en del kritik, men då ska han ha
den inom leden. Han liksom alla andra.

Är det månne så att det gått prestige i
IFK-jobben, att man glömt att det är

resultaten som räknas, inte personerna?

Jag kan inte fatta, att man reagerar mot att

någonblir ett ansikte utåt. Det gagnar ändå
rörelsen.

Jag minns hur simningen en gång sa nej
till att ha Birger Buhre som mr Swimming.
Följden blev en plötslig anonymitet.

Så vill väll inte IFK ha det?
Över huvud taget borde det vara en

rimlig begäran, åtminstone förhoppning,

att ordet arbete kompletteras med samar-

bete. I IFK. I Göteborg i sin helhet. I

Sverige.

Vi är många som behöver varandra ... H

Fotnot:

Bo Alm är sportkrönikör i Göteborgs-

Posten

"gg hed

Ralf Edström, tar han revansch på allt

skitsnack redan i år?
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också följden av att många under åren
skämts bort av landets mest generösa

sportsidor. I Stockholm har man exempel-

vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som

de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
mycket intressant projekt. På sikt är det

naturligtvis också en mer betydelsefull

satsning än den då man köptsig till sin nya
position. Ingen harju i längden heller råd
att leva efter den modellen. Marknaden är

dessutom begränsad, när det gäller stora

profiler och attraktiva stjärnor.

EH Rivalitet måste ha gränser

För talangerna som sådana i Göteborg är
det givetvis väsentligt, att det nu från
ledandehåll visas intresse för dem. Deveti
och med detta, att det kan löna sig att

försöka bli något.
Det är en värdefull stimulans.

Det är dessutom ett arbete som inte möts

med sammasura miner som de dyra köpen.

Egentillverkning är liksom något annat.
När det gäller värvningarna fanns det

dessvärre en del dystra inslag. Kindvall-

Nordqvist var på sin tid stjärnor som
möttes med stor tveksamhet. Jag fattar

ännu inte hånleendena och skitsnacket om

pensionärer och misslyckade köp, om folk

som bara var ute för att tjäna pengar.

De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.

 

Rivalitet är nog bra, men det får finnas
gränser.

Nu har IFK-arna på sistone inte varit
bättre än andra. Även deharvarit framme
och trampat vid gropens brant igen. Det är

som om framgång vorelika svårt att bära
som motgång. Det måste väl ändå vara bra
onödigt att slåss om publicitet och makt,
när allt fungerar. Nästan allt i vart fall.

Ryktena om intriger och maktskap är ingen

bra hjälp på väg mot nya mål.
Det jag tyckerär allra värst är dock att

folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur

är det med våra toleransnivåer?
Jag hoppas Ralf tar revansch på

skitsnackarna. Det är möjligt, att han

förtjänat en del kritik, men då ska han ha
den inom leden. Han liksom alla andra.

Är det månne så att det gått prestige i
IFK-jobben, att man glömt att det är

resultaten som räknas, inte personerna?

Jag kan inte fatta, att man reagerar mot att

någonblir ett ansikte utåt. Det gagnar ändå
rörelsen.

Jag minns hur simningen en gång sa nej
till att ha Birger Buhre som mr Swimming.
Följden blev en plötslig anonymitet.

Så vill väll inte IFK ha det?
Över huvud taget borde det vara en

rimlig begäran, åtminstone förhoppning,

att ordet arbete kompletteras med samar-

bete. I IFK. I Göteborg i sin helhet. I

Sverige.

Vi är många som behöver varandra ... H

Fotnot:

Bo Alm är sportkrönikör i Göteborgs-
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.

EB Stor publik, stor uppmärksamhet

Det började gnällas på allt. G-P var inte

den enda köpta tidningen, av vad jag kunde

förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
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Det var som oftast en överdrift, när det
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de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
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dessutom begränsad, när det gäller stora

profiler och attraktiva stjärnor.
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pensionärer och misslyckade köp, om folk
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De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.
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folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur
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Jag hoppas Ralf tar revansch på
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småpratande i Ullevi-gången av en an-
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Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav
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återuppväckte minnet av en av de mer
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verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
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eller så.

Ibland får

förtjänar.
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Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.

EB Stor publik, stor uppmärksamhet
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förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
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skämts bort av landets mest generösa
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vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som
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åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
mycket intressant projekt. På sikt är det

naturligtvis också en mer betydelsefull

satsning än den då man köptsig till sin nya
position. Ingen harju i längden heller råd
att leva efter den modellen. Marknaden är

dessutom begränsad, när det gäller stora

profiler och attraktiva stjärnor.

EH Rivalitet måste ha gränser

För talangerna som sådana i Göteborg är
det givetvis väsentligt, att det nu från
ledandehåll visas intresse för dem. Deveti
och med detta, att det kan löna sig att

försöka bli något.
Det är en värdefull stimulans.

Det är dessutom ett arbete som inte möts

med sammasura miner som de dyra köpen.

Egentillverkning är liksom något annat.
När det gäller värvningarna fanns det

dessvärre en del dystra inslag. Kindvall-

Nordqvist var på sin tid stjärnor som
möttes med stor tveksamhet. Jag fattar

ännu inte hånleendena och skitsnacket om

pensionärer och misslyckade köp, om folk

som bara var ute för att tjäna pengar.

De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.

 

Rivalitet är nog bra, men det får finnas
gränser.

Nu har IFK-arna på sistone inte varit
bättre än andra. Även deharvarit framme
och trampat vid gropens brant igen. Det är

som om framgång vorelika svårt att bära
som motgång. Det måste väl ändå vara bra
onödigt att slåss om publicitet och makt,
när allt fungerar. Nästan allt i vart fall.

Ryktena om intriger och maktskap är ingen

bra hjälp på väg mot nya mål.
Det jag tyckerär allra värst är dock att

folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur

är det med våra toleransnivåer?
Jag hoppas Ralf tar revansch på

skitsnackarna. Det är möjligt, att han

förtjänat en del kritik, men då ska han ha
den inom leden. Han liksom alla andra.

Är det månne så att det gått prestige i
IFK-jobben, att man glömt att det är

resultaten som räknas, inte personerna?

Jag kan inte fatta, att man reagerar mot att

någonblir ett ansikte utåt. Det gagnar ändå
rörelsen.

Jag minns hur simningen en gång sa nej
till att ha Birger Buhre som mr Swimming.
Följden blev en plötslig anonymitet.

Så vill väll inte IFK ha det?
Över huvud taget borde det vara en

rimlig begäran, åtminstone förhoppning,

att ordet arbete kompletteras med samar-

bete. I IFK. I Göteborg i sin helhet. I

Sverige.

Vi är många som behöver varandra ... H

Fotnot:

Bo Alm är sportkrönikör i Göteborgs-
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.

EB Stor publik, stor uppmärksamhet

Det började gnällas på allt. G-P var inte

den enda köpta tidningen, av vad jag kunde

förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
Blåvitt.
Det var som oftast en överdrift, när det

gäller synen på en tidning. Kanske var det

också följden av att många under åren
skämts bort av landets mest generösa

sportsidor. I Stockholm har man exempel-

vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som

de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
mycket intressant projekt. På sikt är det

naturligtvis också en mer betydelsefull

satsning än den då man köptsig till sin nya
position. Ingen harju i längden heller råd
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dessutom begränsad, när det gäller stora
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När det gäller värvningarna fanns det
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möttes med stor tveksamhet. Jag fattar

ännu inte hånleendena och skitsnacket om

pensionärer och misslyckade köp, om folk
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De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.
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onödigt att slåss om publicitet och makt,
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folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur

är det med våra toleransnivåer?
Jag hoppas Ralf tar revansch på

skitsnackarna. Det är möjligt, att han
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den inom leden. Han liksom alla andra.
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IFK-jobben, att man glömt att det är

resultaten som räknas, inte personerna?
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rörelsen.

Jag minns hur simningen en gång sa nej
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig
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uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.
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hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.
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Det började gnällas på allt. G-P var inte

den enda köpta tidningen, av vad jag kunde

förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
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Det var som oftast en överdrift, när det

gäller synen på en tidning. Kanske var det

också följden av att många under åren
skämts bort av landets mest generösa

sportsidor. I Stockholm har man exempel-

vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som

de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så

tjatigt och småskuret, att det till och med
återuppväckte minnet av en av de mer

löjliga händelser jag träffat på. I en liten
stad uppåt landet hade detvå rivaliserande
klubbarna hamnat i sammafotbollsserie.

Båda lurpassade på varandra, inte minst
när det gällde publiciteten. En dag hade det

ena styrelsegänget fått nog. De hade klippt

och mätt antalet spaltcentimeter före och
efter matcherna och till sin förfäran

upptäckt, att de andra tillgodosetts på ett

verkligt utmanande sätt av den enögde

sportredaktören. Det blev marsch till
högsta tidningsledningen och krav på

nyordning. Det hotades om både det ena

och det andra.

HE Inavel och konservatism

I dag tror jag den klubben håller till
någonstans i ”träsket”, sexan eller sjuan
eller så.

Ibland får

förtjänar.

Det är säkert inte bara den felaktiga

andan som får saker och ting att gå snett.
Bitvis tror jag att en del av Göteborgs

tappade positioner hänger ihop med viss
inavel och konservatism och ett liv efter

tesen ”det här kan vi, det har vi bevisat

förr”. Just förr, tillbackablickandet, är en
fara. Tradition kan vara något mycketfint,

ett perfekt hjälpmedel. Mentradition kan

också vara en styggelse, och blir det i

samma ögonblick man glömmer morgon-

dagen, glömmer att gamla resultat inte

betyder något.
För mig är det nog ändå så att

göteborgsklubbarna för det mesta får
betalt för traditionen på rätt sätt. Jag
tänker på det fantastiska underlaget, en
idrottsbredd som säkerligen saknar mot-

stycke i landet. Visserligen är det en

huvudsak att skapa sysselsättning för

många, och det görs på ett utomordentligt
sätt av ett otal klubbar, men skulle det trots

allt inte kunna gå att driva fram ett ännu
bättre slutresultat. Fullföljs de fina

ungdomssatsningarna verkligen riktigt ef-

fektivt? Är utbudet möjligen för stort?
Drunknar många i konkurrensen?

Jag harvid ett flertaltillfällen försökt få
ett avgörande tips om orsaken bakom en

del av svårigheterna. Ingen har haft något

bra svar, minst av allt något entydigt.

Sedanärdet förstås en annansakatt alla

inte ska bli stjärnor.

ledarna de resultat de

När nu IFK försöker med sina ung-

domshalvproffs på fotbollssidan är det ett
mycket intressant projekt. På sikt är det

naturligtvis också en mer betydelsefull

satsning än den då man köptsig till sin nya
position. Ingen harju i längden heller råd
att leva efter den modellen. Marknaden är

dessutom begränsad, när det gäller stora

profiler och attraktiva stjärnor.

EH Rivalitet måste ha gränser

För talangerna som sådana i Göteborg är
det givetvis väsentligt, att det nu från
ledandehåll visas intresse för dem. Deveti
och med detta, att det kan löna sig att

försöka bli något.
Det är en värdefull stimulans.

Det är dessutom ett arbete som inte möts

med sammasura miner som de dyra köpen.

Egentillverkning är liksom något annat.
När det gäller värvningarna fanns det

dessvärre en del dystra inslag. Kindvall-

Nordqvist var på sin tid stjärnor som
möttes med stor tveksamhet. Jag fattar

ännu inte hånleendena och skitsnacket om

pensionärer och misslyckade köp, om folk

som bara var ute för att tjäna pengar.

De som sa detta — och de var

skrämmande många — stämplade onekli-
gen sig själva.

 

Rivalitet är nog bra, men det får finnas
gränser.

Nu har IFK-arna på sistone inte varit
bättre än andra. Även deharvarit framme
och trampat vid gropens brant igen. Det är

som om framgång vorelika svårt att bära
som motgång. Det måste väl ändå vara bra
onödigt att slåss om publicitet och makt,
när allt fungerar. Nästan allt i vart fall.

Ryktena om intriger och maktskap är ingen

bra hjälp på väg mot nya mål.
Det jag tyckerär allra värst är dock att

folk i ledande blåvit ställning gått ut med
sitt tvivel på Ralf Edström. En påpassad
stjärna, som haft åtskillig otur, harrätt att
kräva en annan sorts behandling. Men hur

är det med våra toleransnivåer?
Jag hoppas Ralf tar revansch på

skitsnackarna. Det är möjligt, att han

förtjänat en del kritik, men då ska han ha
den inom leden. Han liksom alla andra.

Är det månne så att det gått prestige i
IFK-jobben, att man glömt att det är

resultaten som räknas, inte personerna?

Jag kan inte fatta, att man reagerar mot att

någonblir ett ansikte utåt. Det gagnar ändå
rörelsen.

Jag minns hur simningen en gång sa nej
till att ha Birger Buhre som mr Swimming.
Följden blev en plötslig anonymitet.

Så vill väll inte IFK ha det?
Över huvud taget borde det vara en

rimlig begäran, åtminstone förhoppning,

att ordet arbete kompletteras med samar-

bete. I IFK. I Göteborg i sin helhet. I

Sverige.

Vi är många som behöver varandra ... H

Fotnot:

Bo Alm är sportkrönikör i Göteborgs-
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småpratande i Ullevi-gången av en an-

svarig ledare. Karln var arg, ja, direkt

förbannad. Rösten var hög. Det var som

om hanville att ingen skulle missa hans
kraft, hans protest.

Han sa nämligen, att han först nu förstod

hurdet förhöll sig med vårkärlektill IFK.
De där åttaspaltiga annonserna, som gav

tidningen fint kapital men som hans

bortglömda klubb omöjligt hade råd med,
var naturligtvis vägen till  G-P-

uppmärksamheten och den guldkantade
hjälpen.

Först tycke jag det var en löjlig

kommentar, ett utslag av bitterhet efter en

snöplig match. Det var innan jag visste, att

denna inställning var något av en allmän

sjuka. Orden blev senare helt enkelt

symbolen för det dåliga hälsotillståndet i

kretsarna utanför IFK.

EB Stor publik, stor uppmärksamhet

Det började gnällas på allt. G-P var inte

den enda köpta tidningen, av vad jag kunde

förstå. Alla led av sammaslagsida, enligt

påståendena. Ingen såg något annat än
Blåvitt.
Det var som oftast en överdrift, när det

gäller synen på en tidning. Kanske var det

också följden av att många under åren
skämts bort av landets mest generösa

sportsidor. I Stockholm har man exempel-

vis alltid pekat ut göteborgsklubbarna som

de lyckligaste, de med den överlägsna

tidningsservicen.

Meninte glömde vi de andra. Det är dock

givet, att den som lockar 20-30-40 000

åskådare driver fram en mycket större
uppmärksamhet gentemot den som sitter

där medetteller ett par tusen på läktarna.

Man behöverinte vara utstuderat kommer-

siell för att falla för sådana siffror. Man

tror sig närmast ha skyldighetatt tillgodose

det stora intresset medett så fylligt och bra
reportage som möjligt.

Det varväl för resten en av få gånger som
kritikerna glömde bort att G-P ju enligt

hävd skulle vara Örgryte-Posten.
Det gnälldes en tid av många. Det var så
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återuppväckte minnet av en av de mer
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Året runtligger Maxibåtarna och motorbåten Maxim förtöjda i vår utställningshall.
Härkan du bekanta dig med dom,enefter en, i lugn och ro.

Här inne jobbar några av Skandinaviens bästa konstruktörer, Pelle Petterson är
en av dom. Han är mannen som designatflera hundra båtmodeller. Maxiflottan är
resultatet av Pelle Pettersons samlade erfarenheter som båtkonstruktör och seglare.

Här inne jobbar också båt- och tillbehörsspecialisterna som kangedig råd i
båtvalet och hjälpa dig välja rätt tillbehör.
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Erik Blomquist

Damerna slår alla rekord!

IFK Göteborgs bowlingsektion kan skryta med att vara en av de

framgångsrikaste i Sverige. Det gäller alldeles speciellt på damsidan, där

IFK-are på senare år gjort fin reklam för föreningen genom att spela sig

fram till slutspel i serien.
Sedan sektionen startade damspel för mer äntio år sedan påinitiativ av

bl.a. stockholmsflickan Margareta Utterbäck, May-Lis Eliasson och

nuvarande sektionsordföranden Ralph Schramm har damlaget undan för

undanfått fina nytillskott och nästan totalt dominerat dambowlingen i

Göteborg.

OO Av de gällande distriktsrekorden in-

nehasalla utom ett av IFK:s blåvita flickor
och ett av rekorden (2 mannalag, åtta

serier) har rangen av svenskt rekord: 3262

poäng. Detta innehas av Gungerd Wester-

berg och Ann-Marie Johansson (1680 resp.

1582 poäng). Det förstnämndaresultatet är

distriktsrekord. Ann-Marie är stor grabb nr

50.
Det finns inte många 300-serier i

Sverige, som är slagna av damer. Totalt

bara fem-sex. Ett av resultaten — med tolv

(!) strikes i följd — gjorde Ann-Marie

Johansson i Lysekils bowlinghall 1978.

Ann-Marie började spela i gamla anrika

Mässhallen 1963. Det skedde i Käglan,

som hade en liten damsektion. I början

gick väl inte spelet så bra men med åren
kom resultaten och efter en nu 15-årig

bowlingkarriär kan hon visa uppett flertal

fina prestationer, av vilka hon själv sätter

sin 9:e placering vid EM i Dublin 1973 som

den främsta.

— Jag låg tvåa när finaldagen börjadei

den individuella tävlingen men orkade inte

fullfölja i den hårda konkurrensen. Det var

finskan Eija Krogerius som vann, minns

Ann-Marie. Den vänsterspelande IFK-

flickan har ett effektivt strikeslag, som

ofta kommerväl till pass. Således har hon
spelat hem GT-Cupvinst ett par gånger,
vunnit Göteborgs Tournament och anlitats

flitigt i både stadslaget och landslaget.

EB Nära slutspelsseger
I 1977/78 års serieslutspel var Blåvitt nära
slutseger efter en mycket stark insats.

Flickorna hade ett lagresultat över 6 000

poäng och bästa snittet — 743 poäng per

spelare — men förlorade. En bronsmedalj
blev belöningen för Gungerd Westerberg,

Kerstin Nilsson, Lilian Kuhlin, Birgitta

Lindqvist, Viran Krafft, Britt Heijel,
Marita Blomqvist, Rut Wester och Berit

Pettersson, vilka utgjorde representations-

laget.

Lagledare May-Lis Eliasson är också en
kändis. Hon var nämligen Göteborgs
första kvinnliga landslagsspelare. Sin

aktiva karriär började hon i Göteborgs

Kvinnliga Bowlingklubb och förutom att

honvarit en duktig spelare har hon ocksåi
många år haft säte i Göteborgs Bowlings-

förbunds styrelse.

Av alla utmärkelser som IFK-flickor

fått under åren märkts framför allt en:
Anne-Marie Johanssons GP-Plakett 1975,

den första som tillfallit en dam. IFK
Göteborgsflickor harett prydligt distrikts-
rekord över åtta serier: 6055 poäng. Med
tanke på den framåtandaflickorna besitter
kommerdetta säkert att förbättras.

EH Herrarna kan också

IFK:s herrbowlare har enfin tradition att

se tillbaka på. Alltsedan Kägelklubben
IFK (namnet ändrades 1931 till IFK

Göteborgs bowlingsektion) och fram till

idag har framgångarna varit många.

Detvar i gamla ”Arkaden” det började

på hösten 1917. Där blev spelarna ett ” väl
sammansvetsat gäng som höll ihop i vått

och torrt”, som det heter i gamla annaler.

Det första styrelsen bestod av Herbert

Johansson (ordförande), Erik Alstam (sek-
reterare) och Oskar Andersson (skattmäs-

tare). Medlemsantalet var 15.
Sektionen ordnade tävlingar. Banorna,

fyratill antalet, var inte alltid i bästa skick.
— Ibland stod hallen under vatten. Vi

tvingades anlita ingenjör Hedenskog på
Götaverken för att planhyvla banorna,

berättar Folke Altjärn, som var med och

kämpade i de blåvita färgerna i många år.
- Jag var med om att vinna serien några

gånger. Jag tror det var 1943-44 och

1945-56, ja, också 1952. En gång blev jag
individuellt bäst i serien och fick Svenska

   
'

Världsmästaren och IFK:s hedersledamot Gösta Algeskog (t.v.) ser glad ut tillsammans

med en annan hedersledamot Helge Bergström (mitten), som pratar minnen med

lagledaren och mångårige förbundsledamoten Bengt Lindh.
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serier) har rangen av svenskt rekord: 3262

poäng. Detta innehas av Gungerd Wester-

berg och Ann-Marie Johansson (1680 resp.

1582 poäng). Det förstnämndaresultatet är

distriktsrekord. Ann-Marie är stor grabb nr

50.
Det finns inte många 300-serier i

Sverige, som är slagna av damer. Totalt

bara fem-sex. Ett av resultaten — med tolv

(!) strikes i följd — gjorde Ann-Marie

Johansson i Lysekils bowlinghall 1978.

Ann-Marie började spela i gamla anrika

Mässhallen 1963. Det skedde i Käglan,

som hade en liten damsektion. I början

gick väl inte spelet så bra men med åren
kom resultaten och efter en nu 15-årig

bowlingkarriär kan hon visa uppett flertal

fina prestationer, av vilka hon själv sätter

sin 9:e placering vid EM i Dublin 1973 som

den främsta.

— Jag låg tvåa när finaldagen börjadei

den individuella tävlingen men orkade inte

fullfölja i den hårda konkurrensen. Det var

finskan Eija Krogerius som vann, minns

Ann-Marie. Den vänsterspelande IFK-

flickan har ett effektivt strikeslag, som

ofta kommerväl till pass. Således har hon
spelat hem GT-Cupvinst ett par gånger,
vunnit Göteborgs Tournament och anlitats

flitigt i både stadslaget och landslaget.

EB Nära slutspelsseger
I 1977/78 års serieslutspel var Blåvitt nära
slutseger efter en mycket stark insats.

Flickorna hade ett lagresultat över 6 000

poäng och bästa snittet — 743 poäng per

spelare — men förlorade. En bronsmedalj
blev belöningen för Gungerd Westerberg,

Kerstin Nilsson, Lilian Kuhlin, Birgitta

Lindqvist, Viran Krafft, Britt Heijel,
Marita Blomqvist, Rut Wester och Berit

Pettersson, vilka utgjorde representations-

laget.

Lagledare May-Lis Eliasson är också en
kändis. Hon var nämligen Göteborgs
första kvinnliga landslagsspelare. Sin

aktiva karriär började hon i Göteborgs

Kvinnliga Bowlingklubb och förutom att

honvarit en duktig spelare har hon ocksåi
många år haft säte i Göteborgs Bowlings-

förbunds styrelse.

Av alla utmärkelser som IFK-flickor

fått under åren märkts framför allt en:
Anne-Marie Johanssons GP-Plakett 1975,

den första som tillfallit en dam. IFK
Göteborgsflickor harett prydligt distrikts-
rekord över åtta serier: 6055 poäng. Med
tanke på den framåtandaflickorna besitter
kommerdetta säkert att förbättras.

EH Herrarna kan också

IFK:s herrbowlare har enfin tradition att

se tillbaka på. Alltsedan Kägelklubben
IFK (namnet ändrades 1931 till IFK

Göteborgs bowlingsektion) och fram till

idag har framgångarna varit många.

Detvar i gamla ”Arkaden” det började

på hösten 1917. Där blev spelarna ett ” väl
sammansvetsat gäng som höll ihop i vått

och torrt”, som det heter i gamla annaler.

Det första styrelsen bestod av Herbert

Johansson (ordförande), Erik Alstam (sek-
reterare) och Oskar Andersson (skattmäs-

tare). Medlemsantalet var 15.
Sektionen ordnade tävlingar. Banorna,

fyratill antalet, var inte alltid i bästa skick.
— Ibland stod hallen under vatten. Vi

tvingades anlita ingenjör Hedenskog på
Götaverken för att planhyvla banorna,

berättar Folke Altjärn, som var med och

kämpade i de blåvita färgerna i många år.
- Jag var med om att vinna serien några

gånger. Jag tror det var 1943-44 och

1945-56, ja, också 1952. En gång blev jag
individuellt bäst i serien och fick Svenska

   
'

Världsmästaren och IFK:s hedersledamot Gösta Algeskog (t.v.) ser glad ut tillsammans

med en annan hedersledamot Helge Bergström (mitten), som pratar minnen med

lagledaren och mångårige förbundsledamoten Bengt Lindh.
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fram till slutspel i serien.
Sedan sektionen startade damspel för mer äntio år sedan påinitiativ av

bl.a. stockholmsflickan Margareta Utterbäck, May-Lis Eliasson och

nuvarande sektionsordföranden Ralph Schramm har damlaget undan för

undanfått fina nytillskott och nästan totalt dominerat dambowlingen i

Göteborg.

OO Av de gällande distriktsrekorden in-

nehasalla utom ett av IFK:s blåvita flickor
och ett av rekorden (2 mannalag, åtta

serier) har rangen av svenskt rekord: 3262

poäng. Detta innehas av Gungerd Wester-

berg och Ann-Marie Johansson (1680 resp.

1582 poäng). Det förstnämndaresultatet är

distriktsrekord. Ann-Marie är stor grabb nr

50.
Det finns inte många 300-serier i

Sverige, som är slagna av damer. Totalt

bara fem-sex. Ett av resultaten — med tolv

(!) strikes i följd — gjorde Ann-Marie

Johansson i Lysekils bowlinghall 1978.

Ann-Marie började spela i gamla anrika

Mässhallen 1963. Det skedde i Käglan,

som hade en liten damsektion. I början

gick väl inte spelet så bra men med åren
kom resultaten och efter en nu 15-årig

bowlingkarriär kan hon visa uppett flertal

fina prestationer, av vilka hon själv sätter

sin 9:e placering vid EM i Dublin 1973 som

den främsta.

— Jag låg tvåa när finaldagen börjadei

den individuella tävlingen men orkade inte

fullfölja i den hårda konkurrensen. Det var

finskan Eija Krogerius som vann, minns

Ann-Marie. Den vänsterspelande IFK-

flickan har ett effektivt strikeslag, som

ofta kommerväl till pass. Således har hon
spelat hem GT-Cupvinst ett par gånger,
vunnit Göteborgs Tournament och anlitats

flitigt i både stadslaget och landslaget.

EB Nära slutspelsseger
I 1977/78 års serieslutspel var Blåvitt nära
slutseger efter en mycket stark insats.

Flickorna hade ett lagresultat över 6 000

poäng och bästa snittet — 743 poäng per

spelare — men förlorade. En bronsmedalj
blev belöningen för Gungerd Westerberg,

Kerstin Nilsson, Lilian Kuhlin, Birgitta

Lindqvist, Viran Krafft, Britt Heijel,
Marita Blomqvist, Rut Wester och Berit

Pettersson, vilka utgjorde representations-

laget.

Lagledare May-Lis Eliasson är också en
kändis. Hon var nämligen Göteborgs
första kvinnliga landslagsspelare. Sin

aktiva karriär började hon i Göteborgs

Kvinnliga Bowlingklubb och förutom att

honvarit en duktig spelare har hon ocksåi
många år haft säte i Göteborgs Bowlings-

förbunds styrelse.

Av alla utmärkelser som IFK-flickor

fått under åren märkts framför allt en:
Anne-Marie Johanssons GP-Plakett 1975,

den första som tillfallit en dam. IFK
Göteborgsflickor harett prydligt distrikts-
rekord över åtta serier: 6055 poäng. Med
tanke på den framåtandaflickorna besitter
kommerdetta säkert att förbättras.

EH Herrarna kan också

IFK:s herrbowlare har enfin tradition att

se tillbaka på. Alltsedan Kägelklubben
IFK (namnet ändrades 1931 till IFK

Göteborgs bowlingsektion) och fram till

idag har framgångarna varit många.

Detvar i gamla ”Arkaden” det började

på hösten 1917. Där blev spelarna ett ” väl
sammansvetsat gäng som höll ihop i vått

och torrt”, som det heter i gamla annaler.

Det första styrelsen bestod av Herbert

Johansson (ordförande), Erik Alstam (sek-
reterare) och Oskar Andersson (skattmäs-

tare). Medlemsantalet var 15.
Sektionen ordnade tävlingar. Banorna,

fyratill antalet, var inte alltid i bästa skick.
— Ibland stod hallen under vatten. Vi

tvingades anlita ingenjör Hedenskog på
Götaverken för att planhyvla banorna,

berättar Folke Altjärn, som var med och

kämpade i de blåvita färgerna i många år.
- Jag var med om att vinna serien några

gånger. Jag tror det var 1943-44 och

1945-56, ja, också 1952. En gång blev jag
individuellt bäst i serien och fick Svenska
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Världsmästaren och IFK:s hedersledamot Gösta Algeskog (t.v.) ser glad ut tillsammans

med en annan hedersledamot Helge Bergström (mitten), som pratar minnen med

lagledaren och mångårige förbundsledamoten Bengt Lindh.
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IFK Göteborgs stronga rekorddamer. Från vänster i bakre raden: May-Lis Eliasson, Britt Heijel, Rut Wester, Marita Blomqvist,
Birgitta Lindqvist, Ann-Marie Johansson.

Främre raden: Gungerd Westerberg, Berit Pettersson, Viran Krafft, Kerstin Nilsson och Lilian Kuhlin.

Bowlingsförbundets guldplakett.

Sedermera blev Folke klubbmästare

och sekreterare och 1954 också ordförande

i bowlingsketionen.

En honnör!

Helge Bergström, född 1903 och fortfar-

ande aktiv (!) i föreningen som ledare för

B-laget och ibland också som inhoppare

när pojkarnainte kan ställa upp, berättar

om gamlatider

— Jag började som ””resaregrabb”' i

Arkaden. Jag var så där 12-13 år, bodde i
Haga och gick förstås i skolan. Det var

knalt med pengar och det gällde att passa

på när arbetstillfällen bjöds. Som ””resa-
regrabb” fick jag ställa käglorna på små

runda, svarta prickar. Det var då jag lärde

känna alla de gamla fina bowlarna. En av

dem var Albert ”Nubben”” Nummelin. Jag

tjänade lite drickspengar men så mycket

spel blev det inte, säger Helge Bergström.

EH Gösta Algeskog

Nämner man bowling och IFK Göteborg är

det förstås Gösta Algeskog och hans många

stora framgångar folk tänker på. Kronan

på verket satte Gösta, när han 1954 blev
världsmästare i Helsingfors.

Efter fyra dagars hårda tävlingar hade

han ledningen och var klar för VM-tecknet

redannärsista serien skulle spelas. Värste

konkurrenten Ossi Kuivonen, Finland, var

62

tvungen att slå 260 poäng vilket ingen gör

på beställning. Så Gösta vann titeln, vilken
kanske aldrig mer kommeratt erövras av

någon svensk bowlingspelare.

Gösta Algeskog började sin bowlarbana

1942, 18 år gammal, i Mässhallen, där hans

far Gustav och farbroder John (”Feske-

John””) höll till. Gösta blev ”biten” av

sporten, blev medlem i BS Kaparen,
varifrån han gick vidare till BK Trean

innanhantill slut hamnade i IFK. Det vari

Blåvitt han hade sin glanstid med mängder

av prestationer i dåtida världsklass.

1956 var ett rekordår för Gösta Algeskog
och Blåvitt. När klubben mötte Trean i en

allsvensk seriematch stod Gösta i händel-

sernas centrum. Med ett genomsnitt på 270

poäng perserie slog han svenska rekordet

över fyra serier och noterades för 1080

poäng. Evan Pettersson, Djurgården, hade
det gamla på 1037.

Inte nog med rekordet: IFK vann

matchen på fantastiska 6651 poäng mot

Treans 6103. Örgrytes lagrekord rök med

108 poäng! — Ett fantastiskt rekord, skrev

bowlingvännen, signaturen ”Mag”(alias:

Sigge Sjöström) i GT den 16 januari 1956.

Oskar Krantz briljerade med 874 och

Helge Bergström med 870 poäng. De

närmaste åren fortsatte Gösta Algeskogs

framgångar. Han blev tvåa i VM 1958 efter
Asukas, Finland bl.a.

EH Vann allt

Under sina strövtåg i Sverige och

utomlands vann Gösta Algeskog nästan

allt. Han blev nordisk och europeisk

mästare i lag, tvåa individuellt i EM, deltog
i sex VM-turneringar, blev engelsk

TV-mästare och naturligtvis distriktsmäs-

tare ”alla kategorier”, GT-cupsegare och

Stor Grabb på ett poängtal, som skulle

räckatill flera stora grabbar...

Helt nyligen vann Gösta förresten 50

kronor, ett pris för 1502 poäng i

Stigbergshallen.

— Det var väl minst tio år sedan jag

fick ett pris senast, sa Gösta när hanfick

belöningen av gode vännen Rune ”Sella””

Sellén.

Läsarna undrar kanske var IFK-

bowlarnahåller till idag. Det skall med en

gång sägas att Blåvitt hävdar sig bra i
konkurrensen både när det gäller seniorer

och juniorer. IFK har fostrat mångafina

spelare och tittar mantillbakai tiden, från

början av 60-talet till nu, hittar man bevis

på många fina prestationer, individuellt
såväl som lag.

Ragnar Davidsson, Bengt Jansson, Rune

Nyhlén, Gösta Myrmarker, Ingvar And-
reasson, Leif Nilsson, Roger Persson, Bo

Hedén, Kenneth Brandeby, Hans Algeskog,

Sture Lundgren, Rolf Strömberg, Rolf

Johansson, Lars Nilsson, Erik Blomqvist,
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Bowlingsförbundets guldplakett.

Sedermera blev Folke klubbmästare

och sekreterare och 1954 också ordförande

i bowlingsketionen.

En honnör!

Helge Bergström, född 1903 och fortfar-

ande aktiv (!) i föreningen som ledare för

B-laget och ibland också som inhoppare

när pojkarnainte kan ställa upp, berättar

om gamlatider

— Jag började som ””resaregrabb”' i

Arkaden. Jag var så där 12-13 år, bodde i
Haga och gick förstås i skolan. Det var

knalt med pengar och det gällde att passa

på när arbetstillfällen bjöds. Som ””resa-
regrabb” fick jag ställa käglorna på små

runda, svarta prickar. Det var då jag lärde

känna alla de gamla fina bowlarna. En av

dem var Albert ”Nubben”” Nummelin. Jag

tjänade lite drickspengar men så mycket

spel blev det inte, säger Helge Bergström.

EH Gösta Algeskog

Nämner man bowling och IFK Göteborg är

det förstås Gösta Algeskog och hans många

stora framgångar folk tänker på. Kronan

på verket satte Gösta, när han 1954 blev
världsmästare i Helsingfors.

Efter fyra dagars hårda tävlingar hade

han ledningen och var klar för VM-tecknet

redannärsista serien skulle spelas. Värste

konkurrenten Ossi Kuivonen, Finland, var
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tvungen att slå 260 poäng vilket ingen gör

på beställning. Så Gösta vann titeln, vilken
kanske aldrig mer kommeratt erövras av

någon svensk bowlingspelare.

Gösta Algeskog började sin bowlarbana

1942, 18 år gammal, i Mässhallen, där hans

far Gustav och farbroder John (”Feske-

John””) höll till. Gösta blev ”biten” av

sporten, blev medlem i BS Kaparen,
varifrån han gick vidare till BK Trean

innanhantill slut hamnade i IFK. Det vari

Blåvitt han hade sin glanstid med mängder

av prestationer i dåtida världsklass.

1956 var ett rekordår för Gösta Algeskog
och Blåvitt. När klubben mötte Trean i en

allsvensk seriematch stod Gösta i händel-

sernas centrum. Med ett genomsnitt på 270

poäng perserie slog han svenska rekordet

över fyra serier och noterades för 1080

poäng. Evan Pettersson, Djurgården, hade
det gamla på 1037.

Inte nog med rekordet: IFK vann

matchen på fantastiska 6651 poäng mot

Treans 6103. Örgrytes lagrekord rök med

108 poäng! — Ett fantastiskt rekord, skrev

bowlingvännen, signaturen ”Mag”(alias:

Sigge Sjöström) i GT den 16 januari 1956.

Oskar Krantz briljerade med 874 och

Helge Bergström med 870 poäng. De

närmaste åren fortsatte Gösta Algeskogs

framgångar. Han blev tvåa i VM 1958 efter
Asukas, Finland bl.a.

EH Vann allt

Under sina strövtåg i Sverige och

utomlands vann Gösta Algeskog nästan

allt. Han blev nordisk och europeisk

mästare i lag, tvåa individuellt i EM, deltog
i sex VM-turneringar, blev engelsk

TV-mästare och naturligtvis distriktsmäs-

tare ”alla kategorier”, GT-cupsegare och

Stor Grabb på ett poängtal, som skulle

räckatill flera stora grabbar...

Helt nyligen vann Gösta förresten 50

kronor, ett pris för 1502 poäng i

Stigbergshallen.

— Det var väl minst tio år sedan jag

fick ett pris senast, sa Gösta när hanfick

belöningen av gode vännen Rune ”Sella””

Sellén.

Läsarna undrar kanske var IFK-

bowlarnahåller till idag. Det skall med en

gång sägas att Blåvitt hävdar sig bra i
konkurrensen både när det gäller seniorer

och juniorer. IFK har fostrat mångafina

spelare och tittar mantillbakai tiden, från

början av 60-talet till nu, hittar man bevis

på många fina prestationer, individuellt
såväl som lag.

Ragnar Davidsson, Bengt Jansson, Rune

Nyhlén, Gösta Myrmarker, Ingvar And-
reasson, Leif Nilsson, Roger Persson, Bo

Hedén, Kenneth Brandeby, Hans Algeskog,

Sture Lundgren, Rolf Strömberg, Rolf

Johansson, Lars Nilsson, Erik Blomqvist,
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och sekreterare och 1954 också ordförande

i bowlingsketionen.

En honnör!

Helge Bergström, född 1903 och fortfar-

ande aktiv (!) i föreningen som ledare för

B-laget och ibland också som inhoppare

när pojkarnainte kan ställa upp, berättar

om gamlatider

— Jag började som ””resaregrabb”' i

Arkaden. Jag var så där 12-13 år, bodde i
Haga och gick förstås i skolan. Det var

knalt med pengar och det gällde att passa

på när arbetstillfällen bjöds. Som ””resa-
regrabb” fick jag ställa käglorna på små

runda, svarta prickar. Det var då jag lärde

känna alla de gamla fina bowlarna. En av

dem var Albert ”Nubben”” Nummelin. Jag

tjänade lite drickspengar men så mycket

spel blev det inte, säger Helge Bergström.

EH Gösta Algeskog

Nämner man bowling och IFK Göteborg är

det förstås Gösta Algeskog och hans många

stora framgångar folk tänker på. Kronan

på verket satte Gösta, när han 1954 blev
världsmästare i Helsingfors.

Efter fyra dagars hårda tävlingar hade

han ledningen och var klar för VM-tecknet

redannärsista serien skulle spelas. Värste

konkurrenten Ossi Kuivonen, Finland, var
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tvungen att slå 260 poäng vilket ingen gör

på beställning. Så Gösta vann titeln, vilken
kanske aldrig mer kommeratt erövras av

någon svensk bowlingspelare.

Gösta Algeskog började sin bowlarbana

1942, 18 år gammal, i Mässhallen, där hans

far Gustav och farbroder John (”Feske-

John””) höll till. Gösta blev ”biten” av

sporten, blev medlem i BS Kaparen,
varifrån han gick vidare till BK Trean

innanhantill slut hamnade i IFK. Det vari

Blåvitt han hade sin glanstid med mängder

av prestationer i dåtida världsklass.

1956 var ett rekordår för Gösta Algeskog
och Blåvitt. När klubben mötte Trean i en

allsvensk seriematch stod Gösta i händel-

sernas centrum. Med ett genomsnitt på 270

poäng perserie slog han svenska rekordet

över fyra serier och noterades för 1080

poäng. Evan Pettersson, Djurgården, hade
det gamla på 1037.

Inte nog med rekordet: IFK vann

matchen på fantastiska 6651 poäng mot

Treans 6103. Örgrytes lagrekord rök med

108 poäng! — Ett fantastiskt rekord, skrev

bowlingvännen, signaturen ”Mag”(alias:

Sigge Sjöström) i GT den 16 januari 1956.

Oskar Krantz briljerade med 874 och

Helge Bergström med 870 poäng. De

närmaste åren fortsatte Gösta Algeskogs

framgångar. Han blev tvåa i VM 1958 efter
Asukas, Finland bl.a.

EH Vann allt

Under sina strövtåg i Sverige och

utomlands vann Gösta Algeskog nästan

allt. Han blev nordisk och europeisk

mästare i lag, tvåa individuellt i EM, deltog
i sex VM-turneringar, blev engelsk

TV-mästare och naturligtvis distriktsmäs-

tare ”alla kategorier”, GT-cupsegare och

Stor Grabb på ett poängtal, som skulle

räckatill flera stora grabbar...

Helt nyligen vann Gösta förresten 50

kronor, ett pris för 1502 poäng i

Stigbergshallen.

— Det var väl minst tio år sedan jag

fick ett pris senast, sa Gösta när hanfick

belöningen av gode vännen Rune ”Sella””

Sellén.

Läsarna undrar kanske var IFK-

bowlarnahåller till idag. Det skall med en

gång sägas att Blåvitt hävdar sig bra i
konkurrensen både när det gäller seniorer

och juniorer. IFK har fostrat mångafina

spelare och tittar mantillbakai tiden, från

början av 60-talet till nu, hittar man bevis

på många fina prestationer, individuellt
såväl som lag.

Ragnar Davidsson, Bengt Jansson, Rune

Nyhlén, Gösta Myrmarker, Ingvar And-
reasson, Leif Nilsson, Roger Persson, Bo

Hedén, Kenneth Brandeby, Hans Algeskog,

Sture Lundgren, Rolf Strömberg, Rolf

Johansson, Lars Nilsson, Erik Blomqvist,

 -
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Rune ”Emma” Emanuelsson, Egon

Larsson, Bertil Hedén, Oskar Krantz,

Ralph Schramm och många, många andra

finns med i IFK:s rekordgallerier.

Bland de yngre tillhör Reidar Persson,

J.O. Edman, Jörgen Lundin, Lars och

Magnus Andreasson de färgstarkaste.

Ser mantillbaka under en 10-årsperiod
när detgäller seriespelet, så finner man att
IFK klarat sig bra. Blåvitt blev tvåa i
allsvenska serien 67/68, 68/69, 69/70 men
åkte ur allsvenskan 70/71. Laget kom dock
snabbt tillbaka. Senaste seriesegern vanns

1974/75, då laget erövrade bronsmedaljer i

slutspelet efter AIK (segrare) och

Sleipner.

IFK slog under 70-talet ett distriktsre-

kord som står sig än idag. Det lyder på

6.582 poäng och spelarna bakom bravaden

var Roger Persson, Bengt Jansson, Sven

Holm, Rolf Strömberg, Rolf Johansson, Bo

Hedén, Ingvar Andreasson, Lars Nilsson.

EH Duktiga juniorer

1967 startade ungdomssektionen med

Ingvar Andreasson och Bertil Hedén som

ledare för ”Knattarna” och Gösta Alge-

skog som dragplåster. Dess verksamhet

har betytt mycket för rekryteringen.

Själv minns jag när Roger Persson som

19-åring debuterade i allsvenskan med en

seger mot BK June i Jönköping.

Bengt Lindh var lagledare och laget

bestod av Rolf Johansson, Roger Persson,

Sven Holm, Rune Nyhlén, Ragnar Davids-

son, Tore Andreasson och Gösta Algeskog.

Det var en strålande debut av Roger som
var missfri i debuten och också i den
följande seriematchen, som spelades mot

Jönköpings BK. Den gången slog Roger
768 poäng och Gösta Algeskog b a r a 628.

När lagledare Lindh gratulerade Roger

till bedriften svarade den gänglige yng-

lingen:

— Engörla så gött en kan...
Det har han fortsatt med. I VM i USA

(Milwauke) blev han fjärde bäst av de

svenska deltagarna och 47:a individuellt,

han debuteradetidigt i både ungdoms- och

juniorlandslagen och hamnade senare

också i seniorlandslaget.
1969 utsågs hantill Göteborgs distrikts

ungdomsbowlare och 1970 bekräftade han

riktigheten i utmärkelsen genom att bli trea

på junior-SM i Uppsala. 1971 utsågs han
till Göteborgs bästa bowlare och erhöll

sammaår GP:s guldplakett. Året dessför-
innan tillföll denna Leif Nilsson.

Den senareärtillbaka i Göteborg igen

efter några års vistelse i Stockholm. Ett
NM-silver är bevis på hans fina bowling-
kunnande. Han är vad vi kallar en

”lirare””, när han är på rätt humör. Att han
varit det åtskilliga gånger visar seger i
GT-Cupen och Göteborgs Tournament
bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några

gånger. Bo vanninträde i Blåvitt 1 okt.

1965. Pappa Bertil var ett fint föredöme
och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
seriespelare, som deltagit i landskamper,

SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.

Det nämndesatt seriespelet är bowling-

ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
säkerligen drömmen om en mästerskaps-

seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x

 
IFK Göteborgs representationslag i bowling 1978: Från vänster Hans Algeskog (sontill världsmästaren Gösta), Kenneth Brandeby,

Reidar Persson, Roger Persson och Bo Hedén.

Främre raden: Jörgen Lundin, Sture Lundgren, Leif Nilsson samt årets nyförvärv Leif Stenberg. På bilden saknas Lennart Björkqvist.
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Magnus Andreasson de färgstarkaste.

Ser mantillbaka under en 10-årsperiod
när detgäller seriespelet, så finner man att
IFK klarat sig bra. Blåvitt blev tvåa i
allsvenska serien 67/68, 68/69, 69/70 men
åkte ur allsvenskan 70/71. Laget kom dock
snabbt tillbaka. Senaste seriesegern vanns

1974/75, då laget erövrade bronsmedaljer i

slutspelet efter AIK (segrare) och

Sleipner.

IFK slog under 70-talet ett distriktsre-

kord som står sig än idag. Det lyder på

6.582 poäng och spelarna bakom bravaden

var Roger Persson, Bengt Jansson, Sven

Holm, Rolf Strömberg, Rolf Johansson, Bo

Hedén, Ingvar Andreasson, Lars Nilsson.

EH Duktiga juniorer

1967 startade ungdomssektionen med

Ingvar Andreasson och Bertil Hedén som

ledare för ”Knattarna” och Gösta Alge-

skog som dragplåster. Dess verksamhet

har betytt mycket för rekryteringen.

Själv minns jag när Roger Persson som

19-åring debuterade i allsvenskan med en

seger mot BK June i Jönköping.

Bengt Lindh var lagledare och laget

bestod av Rolf Johansson, Roger Persson,

Sven Holm, Rune Nyhlén, Ragnar Davids-

son, Tore Andreasson och Gösta Algeskog.

Det var en strålande debut av Roger som
var missfri i debuten och också i den
följande seriematchen, som spelades mot

Jönköpings BK. Den gången slog Roger
768 poäng och Gösta Algeskog b a r a 628.

När lagledare Lindh gratulerade Roger

till bedriften svarade den gänglige yng-

lingen:

— Engörla så gött en kan...
Det har han fortsatt med. I VM i USA

(Milwauke) blev han fjärde bäst av de

svenska deltagarna och 47:a individuellt,

han debuteradetidigt i både ungdoms- och

juniorlandslagen och hamnade senare

också i seniorlandslaget.
1969 utsågs hantill Göteborgs distrikts

ungdomsbowlare och 1970 bekräftade han

riktigheten i utmärkelsen genom att bli trea

på junior-SM i Uppsala. 1971 utsågs han
till Göteborgs bästa bowlare och erhöll

sammaår GP:s guldplakett. Året dessför-
innan tillföll denna Leif Nilsson.

Den senareärtillbaka i Göteborg igen

efter några års vistelse i Stockholm. Ett
NM-silver är bevis på hans fina bowling-
kunnande. Han är vad vi kallar en

”lirare””, när han är på rätt humör. Att han
varit det åtskilliga gånger visar seger i
GT-Cupen och Göteborgs Tournament
bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några

gånger. Bo vanninträde i Blåvitt 1 okt.

1965. Pappa Bertil var ett fint föredöme
och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
seriespelare, som deltagit i landskamper,

SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.

Det nämndesatt seriespelet är bowling-

ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
säkerligen drömmen om en mästerskaps-

seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x

 
IFK Göteborgs representationslag i bowling 1978: Från vänster Hans Algeskog (sontill världsmästaren Gösta), Kenneth Brandeby,

Reidar Persson, Roger Persson och Bo Hedén.

Främre raden: Jörgen Lundin, Sture Lundgren, Leif Nilsson samt årets nyförvärv Leif Stenberg. På bilden saknas Lennart Björkqvist.
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kunnande. Han är vad vi kallar en

”lirare””, när han är på rätt humör. Att han
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bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några
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och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
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SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.

Det nämndesatt seriespelet är bowling-

ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
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seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x
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bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några

gånger. Bo vanninträde i Blåvitt 1 okt.

1965. Pappa Bertil var ett fint föredöme
och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
seriespelare, som deltagit i landskamper,

SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.
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ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
säkerligen drömmen om en mästerskaps-

seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x
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bli en god bowlingspelare”” sade en gång
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som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
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träning både psykisk och fysisk måste leda
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— Vi tror på ungdomen, parad med
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med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och
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träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x

 
IFK Göteborgs representationslag i bowling 1978: Från vänster Hans Algeskog (sontill världsmästaren Gösta), Kenneth Brandeby,

Reidar Persson, Roger Persson och Bo Hedén.

Främre raden: Jörgen Lundin, Sture Lundgren, Leif Nilsson samt årets nyförvärv Leif Stenberg. På bilden saknas Lennart Björkqvist.
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Rune ”Emma” Emanuelsson, Egon

Larsson, Bertil Hedén, Oskar Krantz,

Ralph Schramm och många, många andra

finns med i IFK:s rekordgallerier.

Bland de yngre tillhör Reidar Persson,

J.O. Edman, Jörgen Lundin, Lars och

Magnus Andreasson de färgstarkaste.

Ser mantillbaka under en 10-årsperiod
när detgäller seriespelet, så finner man att
IFK klarat sig bra. Blåvitt blev tvåa i
allsvenska serien 67/68, 68/69, 69/70 men
åkte ur allsvenskan 70/71. Laget kom dock
snabbt tillbaka. Senaste seriesegern vanns

1974/75, då laget erövrade bronsmedaljer i

slutspelet efter AIK (segrare) och

Sleipner.

IFK slog under 70-talet ett distriktsre-

kord som står sig än idag. Det lyder på

6.582 poäng och spelarna bakom bravaden

var Roger Persson, Bengt Jansson, Sven

Holm, Rolf Strömberg, Rolf Johansson, Bo

Hedén, Ingvar Andreasson, Lars Nilsson.

EH Duktiga juniorer

1967 startade ungdomssektionen med

Ingvar Andreasson och Bertil Hedén som

ledare för ”Knattarna” och Gösta Alge-

skog som dragplåster. Dess verksamhet

har betytt mycket för rekryteringen.

Själv minns jag när Roger Persson som

19-åring debuterade i allsvenskan med en

seger mot BK June i Jönköping.

Bengt Lindh var lagledare och laget

bestod av Rolf Johansson, Roger Persson,

Sven Holm, Rune Nyhlén, Ragnar Davids-

son, Tore Andreasson och Gösta Algeskog.

Det var en strålande debut av Roger som
var missfri i debuten och också i den
följande seriematchen, som spelades mot

Jönköpings BK. Den gången slog Roger
768 poäng och Gösta Algeskog b a r a 628.

När lagledare Lindh gratulerade Roger

till bedriften svarade den gänglige yng-

lingen:

— Engörla så gött en kan...
Det har han fortsatt med. I VM i USA

(Milwauke) blev han fjärde bäst av de

svenska deltagarna och 47:a individuellt,

han debuteradetidigt i både ungdoms- och

juniorlandslagen och hamnade senare

också i seniorlandslaget.
1969 utsågs hantill Göteborgs distrikts

ungdomsbowlare och 1970 bekräftade han

riktigheten i utmärkelsen genom att bli trea

på junior-SM i Uppsala. 1971 utsågs han
till Göteborgs bästa bowlare och erhöll

sammaår GP:s guldplakett. Året dessför-
innan tillföll denna Leif Nilsson.

Den senareärtillbaka i Göteborg igen

efter några års vistelse i Stockholm. Ett
NM-silver är bevis på hans fina bowling-
kunnande. Han är vad vi kallar en

”lirare””, när han är på rätt humör. Att han
varit det åtskilliga gånger visar seger i
GT-Cupen och Göteborgs Tournament
bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några

gånger. Bo vanninträde i Blåvitt 1 okt.

1965. Pappa Bertil var ett fint föredöme
och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
seriespelare, som deltagit i landskamper,

SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.

Det nämndesatt seriespelet är bowling-

ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
säkerligen drömmen om en mästerskaps-

seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x
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Reidar Persson, Roger Persson och Bo Hedén.
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kunnande. Han är vad vi kallar en

”lirare””, när han är på rätt humör. Att han
varit det åtskilliga gånger visar seger i
GT-Cupen och Göteborgs Tournament
bl.a.

Namnet Bo Hedén har nämnts några

gånger. Bo vanninträde i Blåvitt 1 okt.

1965. Pappa Bertil var ett fint föredöme
och utvecklingen har bara pekat uppåt för

den reslige ”byggaren”. Som är en god
seriespelare, som deltagit i landskamper,

SM-finaler och varit VM-reserv.
”Man skall vara optimist och äga

viljekraft — utan det senare kan man aldrig

bli en god bowlingspelare”” sade en gång
Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och

ungdomsledare, får inte glömmas bort.

Det nämndesatt seriespelet är bowling-

ens nerv. Både på herr- och damsidan finns
säkerligen drömmen om en mästerskaps-

seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x
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viljekraft — utan det senare kan man aldrig
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Albert ”Nubben” Nummelin, vilket stäm-

mer in ganska så bra på Sture Lundgren,
som medviljans hjälp i sin hobby bowling
(med beröm godkänt speciellt denna

säsong), försvarat sin plats i representa-

tionslaget. En god organisatör dessutom.

En bra ledareärtill stort gagn för en

klubb. Det gäller Ralph Schramm som varit

med i Blåvitt sedan barnsben. Hanföljde
med pappa Ernsttill Otterhall — och sedan
har insatserna av den gode Ralph varit
många och uppoffrande under åren lopp.
Nuvarande lagledaren Bengt Lindh, och

Ingvar Andreasson, GT-cupsegrare och
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seger. Den finns inom räckhåll. Mera
träning både psykisk och fysisk måste leda
till ytterligare framgång, en förhoppning

som vi i styrelsen tror är en realitet.

— Vi tror på ungdomen, parad med
äldre spelares rutin och kunnande, får
bli slutord från ordföranden Ralph
Schramm. x
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Vadärdetsom skiljer
våra färd från andras?
 

ller skall vi säga så här:
vad är det som skiljer

en lyckad resa från en mind-
re lyckad? Vad är det som
avgör om manskall ha
mängderav trevliga minnen
med sig hem eller om det
mesta man minnsärtras-
sel och tråkigheter?

Svaret på frågorna
är väldigt ofta: färd-
ledarna! Och dåför-
står manhurviktigt der
arbete är. Det ärju färd-
ledarna, som ärresearran-
görens ”ansikte”ute på
resmålen. Detär ju i hög
grad färdledarnas insatser,
som bestämmer, vilket
anseende en researrangör
skall få. Och det räcker
inte med att ha speciellt
duktiga färdledare på
något eller några resmål
— de måste vara lika kun-
niga, lika pålitliga, lika
omtänksammapå alla
semestermålför att
skapa, bibehålla och för-
stärka researrangörens
goda namnochrykte.

ETT JÄMNT,
SÄKERT OCH  

  

    

   

 

  

   

 

Kanskeär det just jämn-
heten, som skiljer våra
färdledare från andras
— och kanskeär det
just därför, som vifår
så mycket beröm för
våra färdledare.  

täcktsfärder i England-Skottland-
Wales-Irland, Grekland,Italien,
Osterrike, Schweiz och Frankrike.

ATLAS BARNSERVICE.
På den spanska Solkusten, på Mal-
lorca, i San Agustin, Benidorm, Tu-
 nisien, Riccione och på

Rhodos — d v s på alla de
resmål, som är särskilt
lämpadeför barn — har vi
en speciell barnservice
med svenska förskol-
lärare som lekledare.

ATLAS
PRISGARANTI

För Atlas är deten själv-
klarhetatt det pris, som
gäller när du bokar din
resa och betalar din hand-
penning, också står fast
— även om vi under mel-
lantiden fått vidkännas
prishöjningar av olika
slag. Så har det alltid
varit. Det enda som kan
ändra på det är devalve-
ringar av den svenska
kronan över 1022, skatte-
pålagor och kraftiga
kostnadsökningar på den
internationella oljemark-
naden.

 

 

  VINNANDE LAG.
Vi får ofta spontana brev från trevli-
ga människor. Brev, som berättar
om olika resor och olika upplevel-
ser, men med en sak gemensam: de
slösar beröm övervåra färdledare.
Brev som bekräftar, att vi har en
färdledarkår med en ovanligt hög
och jämn standard. Deflesta av våra
färdledare har varit hos oss i många
år, och det är deras kunskaper och
deras ansvarskänsla, som blir vägle-
dandeför de nya som kommerin. På
det viset skapasett pålitligt lag för
varje Atlas-resa och för alla Atlas
resmål.

Ett samtränat lag, däralla är
ungefär lika duktiga.  

ATLAS KVALITET.
Att välja rätt resmål, att inom varje
resmål välja de rätta hotellen och att
på varje resmål ha kunniga, intresse-
rade färdledare, som verkligen finns
till hands när du behöver dem — det
är Atlas-kvalitet. Och det kan du
förvänta dig antingen duresertill
baden och värmenvid någonav våra
solstränder, till sevärdheter och nö-
jen i någon av våra storstädereller
följer med oss på någon av våra upp-

oOallas
-närkvalitén får avgöra

 

    

Din Atlas resa köper du hos Atlas-
specialisten.

 

Basargatan 10. 411 10 Göteborg. Tel. 031-17 45 40

Affärshuset Oden. 461 00 Trollhättan
Tel. 0520-197 70

Kungsmässan. 434 00 Kungsbacka. Tel. 0300-168 29
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på varje resmål ha kunniga, intresse-
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oOallas
-närkvalitén får avgöra
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Härär ett seriöst sätt att få många att satsa
några tior på svensk idrott - och att samtidigt
få valuta för pengarna.
Av det du betalar går en del till moms
och frakt och resten oavkortattill klubbidrotten
och Svenska Olympiska Kommittéens fond för
träningsbidrag. Att pengarna kan disponeras
på detta sätt beror på att produktion och tryck-
ning helt bekostas av ett trettiotal sponsorer
inom näringslivet, företag som på detta sätt
önskarstödja svensk idrott. Deras namn kom-
meratt finnas i planschens yttre ram. Vinsten
gåralltså direkt till idrotten —- och det

gårinte ett rött öretill mellanhändereller
andra vinstintressen än idrottens.

Sportaffischen ger kunnig och intressantinfor-
mation om våra mest populära idrottsgrenar.
Dengerkorrekta regler, trivsam historik och
bakgrundsläsning. Planschen ärtryckt i 8 färger
i formatet 100X70 cm. Och den prydersin
plats i varje klubb- och träningslokal, i klassrum
och gymnastiksalar, i väntrum, på företagen,
hemma i hobbyrummen, i pojk- och flicklyorna
m.m.(En utmärkt present!)
Guld till Sverige!

För information ring 031/20 74 88
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Jubilleun      mstyckare
Lars Gännar Björklund

Blåvitt är en
klubb omgärdad
av klubbkänsla
1908 blev IFK Göteborg svenska mästarei fotboll genom att besegra IFK

Uppsala med 4-3. Det var säkert bra gjort, även om den knappa
segermarginalenhelt visst upprör 70-talets blåvita fans.
1910 blev IFK Göteborg svenska mästare i fotboll genom att besegra

Djurgården med 3-0. Det var säkert bra gjort enligt dåtidens kamratfans,
menpersonligen tycker jag att resultatet är totalt missvisande eftersom
Djurgården hade det mesta av spelet. Men strunt i det! Själv låg jag 27 år
minus och kan inte idag uppbringa den minsta indignation över resultatet.

Möjligen med det undantaget att det statistiskt sett hade varit behagligare

om Djurgården vunnit. Jag är nämligen DJURGÅRDARE.

0 Detta faktum upprör förstås ingen i IFK

GÖTEBORG. Några tycker att jag kommit
fel här i livet, men de flesta blåvita vet vad

det rör sig om. Klubbkänsla. ”Lär dig

krypa, lär dig gå, lär dig älska IFK!”

Det är en modern ramsa — kanskebragti

fokus av Anders Bernmar eller någon

annan marknadsföringsdemon — men den

täcker rätt bra fotbollens andemening.

Skaffa dig en favoritklubb och håll dig till

den. Sedan må du vara förlåten om

klubben är ”fel”.

Få klubbar i svenska landet är så

tillintetgörande omgärdade av KLUBB-

KÄNSLA som just IFK GÖTEBORG.
Och därför kan de blåvita fansen begripa

att just klubbkänslantillåter folk att hålla

på andra klubbar än IFK Göteborg. Det
känns skönt och riktigt.

EH Jag avundas fansen

Ibland avundas jag de riktiga blåvita

fansen. Inte opportunisterna som stuckit

upp nosen under 70-talets Maranataperi-

od. Utan de äkta. De som funnits där på

plats i vått och torrt och hejat på sitt lag
vilka halsbrytande slogans än Bernmar och

kompani hittat på. ”Rörelsen”, ”Cham-

pagnefotboll”, ” Världens bästa publik”.

Det är bra gjort, men det har inte med

saken att göra. En gång BLÅVIT,
ALLTID BLÅVIT!

Men jag avundas de blåvita fansen för

att de håller på en klubb som ligger så
snubblande nära det engelska ideal jag har

satt upp. TRADITION. KULTUR. IFK
Göteborg var med om att föda svensk

fotboll. Som moder eller fader eller

barnmorska. IFK Göteborg harvarit — och

är — en del av svensk fotboll när den är som

bäst. Vi kan räkna upp hundratals svenska
klubbar som vi medlätthet kan vara utani

svensk fotboll. Vi kan inte vara utan IFK

Göteborg.

Det här är tuffa ord för att kommafrån
en medborgare som sett dagens ljus i

Kungliga Huvudkommunen. Ord som

ligger ruskigt nära lismande inställsamhet

på en klubbs bemärkelsedag. Men dom är

sanna!

Det här är uppenbarligen avsett att vara

en personlig bekännelse och det skall jag

låta den vara. På 40-talet, när artikelförfat-

taren var valp, var Stockholm en stad i

kris. Fotbollsmässigt sett. Hammarbys

SUPER-TEAM med ”Svenne Berka”i

spetsen var i nedan, Djurgårdenlåg i träda i
östsvenskan eller vad det hette och AIK

var för oss i övre Sibirien, dvs Vasastan

inte att tänka på.
Jag tror att vi då - så unga vi var- lät

våra sympatier glida övertill det lag som

spelade den roligaste fotbollen. Vi hade ju 

inget att förlora. Vårt hjärtas lag lirade

med Ludvika och Värtan och Hallstaham-

mar, men detvar ju som att lira poker utan

kungar, ess och damer.

Vårt hjärtas val blev IFK Göteborg. Nu

tror många att jag ljuger. Men det är inte

så. Bland en mångfald överlevande
handlingar från ungdomsårenharjag hittat
vår textade tidning. På räknebokspapper.

EH Lovord för ”Stål-farfar”

Texten är egentligen en oförskämdhet mot

alla allsvenska lag utom IFK Göteborg.

Den är så fruktansvärd subjektiv att den

idag hade varit ett på förhand avgjort fall
för KO, JO och alla andra O-n som finns.

I spalterna finns lovord för ”Stålfar-

far” Holger Bengtsson och Dan Ekner och

Rune ”Killing” Emanuelsson och naturligt-

vis Gunnar Gren.

Gren var en person för sig. Han var

redaktionens — på Sporttidningen — super-
idol och han gjorde helt enkelt aldrig en

dålig match. Följden blev att chefredaktö-

ren, en viss herr Åke Wilhelmsson — känd
från TV — och hans båda redaktörer — herr
Björklund och herr Engstrand, kändafrån

TV, personifierade sig med spelare från

IFK Göteborg.

Wilhelmsson var äldst och förmodligen

också starkast och hade därförett naturligt

första val. Han gjordesig till Gunnar Gren.

Björklund var näst äldst. Han blev

automatiskt Arne Nyberg. Med rätt att
springa på högeryttern utan att få en enda
passning på en hel säsong från
Gren/Wilhelmsson.

Engstrand, som var yngst och inte alls

torr bakom öronen blev komplementspe-

lare och fick föreställa allt från Henry
Anderssontill Allan Andersson.

HE Gren var vår Gud

Denhärtrion gick på Råsunda så fort som
AIK spelade. Inte för att skänka kolsäc-
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Djurgården hade det mesta av spelet. Men strunt i det! Själv låg jag 27 år
minus och kan inte idag uppbringa den minsta indignation över resultatet.

Möjligen med det undantaget att det statistiskt sett hade varit behagligare

om Djurgården vunnit. Jag är nämligen DJURGÅRDARE.

0 Detta faktum upprör förstås ingen i IFK

GÖTEBORG. Några tycker att jag kommit
fel här i livet, men de flesta blåvita vet vad

det rör sig om. Klubbkänsla. ”Lär dig

krypa, lär dig gå, lär dig älska IFK!”

Det är en modern ramsa — kanskebragti

fokus av Anders Bernmar eller någon

annan marknadsföringsdemon — men den

täcker rätt bra fotbollens andemening.

Skaffa dig en favoritklubb och håll dig till

den. Sedan må du vara förlåten om

klubben är ”fel”.

Få klubbar i svenska landet är så

tillintetgörande omgärdade av KLUBB-

KÄNSLA som just IFK GÖTEBORG.
Och därför kan de blåvita fansen begripa

att just klubbkänslantillåter folk att hålla

på andra klubbar än IFK Göteborg. Det
känns skönt och riktigt.

EH Jag avundas fansen

Ibland avundas jag de riktiga blåvita

fansen. Inte opportunisterna som stuckit

upp nosen under 70-talets Maranataperi-

od. Utan de äkta. De som funnits där på

plats i vått och torrt och hejat på sitt lag
vilka halsbrytande slogans än Bernmar och

kompani hittat på. ”Rörelsen”, ”Cham-

pagnefotboll”, ” Världens bästa publik”.

Det är bra gjort, men det har inte med

saken att göra. En gång BLÅVIT,
ALLTID BLÅVIT!

Men jag avundas de blåvita fansen för

att de håller på en klubb som ligger så
snubblande nära det engelska ideal jag har

satt upp. TRADITION. KULTUR. IFK
Göteborg var med om att föda svensk

fotboll. Som moder eller fader eller

barnmorska. IFK Göteborg harvarit — och

är — en del av svensk fotboll när den är som

bäst. Vi kan räkna upp hundratals svenska
klubbar som vi medlätthet kan vara utani

svensk fotboll. Vi kan inte vara utan IFK

Göteborg.

Det här är tuffa ord för att kommafrån
en medborgare som sett dagens ljus i

Kungliga Huvudkommunen. Ord som

ligger ruskigt nära lismande inställsamhet

på en klubbs bemärkelsedag. Men dom är

sanna!

Det här är uppenbarligen avsett att vara

en personlig bekännelse och det skall jag

låta den vara. På 40-talet, när artikelförfat-

taren var valp, var Stockholm en stad i

kris. Fotbollsmässigt sett. Hammarbys

SUPER-TEAM med ”Svenne Berka”i

spetsen var i nedan, Djurgårdenlåg i träda i
östsvenskan eller vad det hette och AIK

var för oss i övre Sibirien, dvs Vasastan

inte att tänka på.
Jag tror att vi då - så unga vi var- lät

våra sympatier glida övertill det lag som

spelade den roligaste fotbollen. Vi hade ju 

inget att förlora. Vårt hjärtas lag lirade

med Ludvika och Värtan och Hallstaham-

mar, men detvar ju som att lira poker utan

kungar, ess och damer.

Vårt hjärtas val blev IFK Göteborg. Nu

tror många att jag ljuger. Men det är inte

så. Bland en mångfald överlevande
handlingar från ungdomsårenharjag hittat
vår textade tidning. På räknebokspapper.

EH Lovord för ”Stål-farfar”

Texten är egentligen en oförskämdhet mot

alla allsvenska lag utom IFK Göteborg.

Den är så fruktansvärd subjektiv att den

idag hade varit ett på förhand avgjort fall
för KO, JO och alla andra O-n som finns.

I spalterna finns lovord för ”Stålfar-

far” Holger Bengtsson och Dan Ekner och

Rune ”Killing” Emanuelsson och naturligt-

vis Gunnar Gren.

Gren var en person för sig. Han var

redaktionens — på Sporttidningen — super-
idol och han gjorde helt enkelt aldrig en

dålig match. Följden blev att chefredaktö-

ren, en viss herr Åke Wilhelmsson — känd
från TV — och hans båda redaktörer — herr
Björklund och herr Engstrand, kändafrån

TV, personifierade sig med spelare från

IFK Göteborg.

Wilhelmsson var äldst och förmodligen

också starkast och hade därförett naturligt

första val. Han gjordesig till Gunnar Gren.

Björklund var näst äldst. Han blev

automatiskt Arne Nyberg. Med rätt att
springa på högeryttern utan att få en enda
passning på en hel säsong från
Gren/Wilhelmsson.

Engstrand, som var yngst och inte alls

torr bakom öronen blev komplementspe-

lare och fick föreställa allt från Henry
Anderssontill Allan Andersson.

HE Gren var vår Gud

Denhärtrion gick på Råsunda så fort som
AIK spelade. Inte för att skänka kolsäc-
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Få klubbar i svenska landet är så

tillintetgörande omgärdade av KLUBB-

KÄNSLA som just IFK GÖTEBORG.
Och därför kan de blåvita fansen begripa

att just klubbkänslantillåter folk att hålla

på andra klubbar än IFK Göteborg. Det
känns skönt och riktigt.

EH Jag avundas fansen

Ibland avundas jag de riktiga blåvita

fansen. Inte opportunisterna som stuckit

upp nosen under 70-talets Maranataperi-

od. Utan de äkta. De som funnits där på

plats i vått och torrt och hejat på sitt lag
vilka halsbrytande slogans än Bernmar och

kompani hittat på. ”Rörelsen”, ”Cham-

pagnefotboll”, ” Världens bästa publik”.

Det är bra gjort, men det har inte med

saken att göra. En gång BLÅVIT,
ALLTID BLÅVIT!

Men jag avundas de blåvita fansen för

att de håller på en klubb som ligger så
snubblande nära det engelska ideal jag har

satt upp. TRADITION. KULTUR. IFK
Göteborg var med om att föda svensk

fotboll. Som moder eller fader eller

barnmorska. IFK Göteborg harvarit — och

är — en del av svensk fotboll när den är som

bäst. Vi kan räkna upp hundratals svenska
klubbar som vi medlätthet kan vara utani

svensk fotboll. Vi kan inte vara utan IFK

Göteborg.

Det här är tuffa ord för att kommafrån
en medborgare som sett dagens ljus i

Kungliga Huvudkommunen. Ord som

ligger ruskigt nära lismande inställsamhet

på en klubbs bemärkelsedag. Men dom är

sanna!

Det här är uppenbarligen avsett att vara

en personlig bekännelse och det skall jag

låta den vara. På 40-talet, när artikelförfat-

taren var valp, var Stockholm en stad i

kris. Fotbollsmässigt sett. Hammarbys

SUPER-TEAM med ”Svenne Berka”i

spetsen var i nedan, Djurgårdenlåg i träda i
östsvenskan eller vad det hette och AIK

var för oss i övre Sibirien, dvs Vasastan

inte att tänka på.
Jag tror att vi då - så unga vi var- lät

våra sympatier glida övertill det lag som

spelade den roligaste fotbollen. Vi hade ju 

inget att förlora. Vårt hjärtas lag lirade

med Ludvika och Värtan och Hallstaham-

mar, men detvar ju som att lira poker utan

kungar, ess och damer.

Vårt hjärtas val blev IFK Göteborg. Nu

tror många att jag ljuger. Men det är inte

så. Bland en mångfald överlevande
handlingar från ungdomsårenharjag hittat
vår textade tidning. På räknebokspapper.

EH Lovord för ”Stål-farfar”

Texten är egentligen en oförskämdhet mot

alla allsvenska lag utom IFK Göteborg.

Den är så fruktansvärd subjektiv att den

idag hade varit ett på förhand avgjort fall
för KO, JO och alla andra O-n som finns.

I spalterna finns lovord för ”Stålfar-

far” Holger Bengtsson och Dan Ekner och

Rune ”Killing” Emanuelsson och naturligt-

vis Gunnar Gren.

Gren var en person för sig. Han var

redaktionens — på Sporttidningen — super-
idol och han gjorde helt enkelt aldrig en

dålig match. Följden blev att chefredaktö-

ren, en viss herr Åke Wilhelmsson — känd
från TV — och hans båda redaktörer — herr
Björklund och herr Engstrand, kändafrån

TV, personifierade sig med spelare från

IFK Göteborg.

Wilhelmsson var äldst och förmodligen

också starkast och hade därförett naturligt

första val. Han gjordesig till Gunnar Gren.

Björklund var näst äldst. Han blev

automatiskt Arne Nyberg. Med rätt att
springa på högeryttern utan att få en enda
passning på en hel säsong från
Gren/Wilhelmsson.

Engstrand, som var yngst och inte alls

torr bakom öronen blev komplementspe-

lare och fick föreställa allt från Henry
Anderssontill Allan Andersson.

HE Gren var vår Gud

Denhärtrion gick på Råsunda så fort som
AIK spelade. Inte för att skänka kolsäc-
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Jubilleun      mstyckare
Lars Gännar Björklund

Blåvitt är en
klubb omgärdad
av klubbkänsla
1908 blev IFK Göteborg svenska mästarei fotboll genom att besegra IFK

Uppsala med 4-3. Det var säkert bra gjort, även om den knappa
segermarginalenhelt visst upprör 70-talets blåvita fans.
1910 blev IFK Göteborg svenska mästare i fotboll genom att besegra

Djurgården med 3-0. Det var säkert bra gjort enligt dåtidens kamratfans,
menpersonligen tycker jag att resultatet är totalt missvisande eftersom
Djurgården hade det mesta av spelet. Men strunt i det! Själv låg jag 27 år
minus och kan inte idag uppbringa den minsta indignation över resultatet.

Möjligen med det undantaget att det statistiskt sett hade varit behagligare

om Djurgården vunnit. Jag är nämligen DJURGÅRDARE.
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karnasitt stöd utan för att heja fram dolda

kvaliteter hos AIK-arnas motståndare och

- icke minst viktigt — hålla en koll på
signalsystemet hur detgick för vårt blåvita

lag. Samt att hämta intryck som kunde

omsättas i text till vår tidning. Ur en gulnad

räkneboksupplaga hämtarjag följande s.k.

lustiga historia:

”AIK-aren och IFK-aren delar rum på

ett hotell. Samma säng till och med

eftersom hotellet är fullbelagt. IFK-aren

släpper sig med kommentaren: ”1-0 till

IFK Göteborg.”

AIK-aren krystar allt vad han orkar och

till slut blir det en stillsam fjärt. ”1-1”.
IFK-arentar i allt vad han förmår och

lyckastill slut få fram en blötlagd fjärt. Det

vill sig dock inte bättre än att göteborgaren

råkar bajsa på madrassen och han klarar av
situationen med orden: 2-1 till IFK

Göteborg, halvtid, och nu bytervi sida.”

Sånt höll vi på med och sånt garvade vi
hysteriskt åt. Vi var ju BLÅVITA fans,
långt innan begreppet blåvitt var upp-
funnet.

Våra autografalbum var fyllda med

blåvita namnteckningar, våra s.k. spelsy-

stem i pojkfotbollen byggde på blåvita
idéer, vår av portvakten fotbollsförbjudna
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bakgård döpte vi till ULLEVI, vår GUD
hette Gunnar Gren. Det är egentligen

obegripligt att några småpojkar i Stock-

holm av alla städer skulle bli blåvita fans.

När Djurgården så småningom kravla-
de sig upp ur dekadansen svalnade våra
känslor för IFK. Men inte helt. Dom finns
kvar fortfarande. I hög grad. Personligen

har jag haft turen att få träffa de flesta av
IFK:s stora stjärnor från 10-talet och
framöver. Jag har mina blåvita idoler. Erik
Börjesson och Gunnar Gren delar första-

platsen. Litet besviken är jag väl. Jag

tycker inte att BLÅVITT har skött dessa
superidoler på rätt sätt. Börjesson är över

90 och sitter i sin lilla trevliga lägenhet i

Jonsered och väntar på ett besök — då och
då. Gren borde vara hedersgäst vid varje

blåvit match på Ullevi- det är han inte. Det
smärtar mig. Minns vad jag skrev förut.

TRADITION OCH KULTUR.

Men låt mig berätta om en annan av
blåvitts stora genom tiderna. Herr Johans-

son. ”Svarte Filip”. Som nyvorden
göteborgare skickades jag av någon slags

radioredaktion i Stockholm att intervjua

”Svarte Filip”.

+ ägor mp
ilMT AR NgJI

Jag ringde först, försiktigtvis.

— Godda, sa jag. Jag heter Lars-

Gunnar Björklund och vill intervjua herr

Johansson.

— Det gårinte, sa Filip. Kan du något
om fotboll?

— Jovars, sa jag. Litet kan jag allt.
— Hur gammal är du? sa Filip.

— Jag är 28 år, sa jag.

— Har du någonsin sett Svarte Filip

spela, sa Filip.
— Nej, sa jag.

— DÅ KAN DU INGENTING OM
FOTBOLL, sa Svarte Filip.

Detär klart bra sagt. Filip och jag blev

sedan lika goda vänner som Gubben Börje
och Professorn och jag är och en sak är

därmed helt besannad:

Mellan KILLEN OCH KÅLLEN
skiljer bara en löjlig vokal. Ingenting

annat.
Tack IFK Göteborg för vad ni har gjort

för svensk fotboll och lycka till i flera

hundraår framöver! |

Fotnot:

Lars-Gunnar Björklund är medarbetare i

Sveriges Radio/TV.

 
karnasitt stöd utan för att heja fram dolda

kvaliteter hos AIK-arnas motståndare och

- icke minst viktigt — hålla en koll på
signalsystemet hur detgick för vårt blåvita

lag. Samt att hämta intryck som kunde

omsättas i text till vår tidning. Ur en gulnad

räkneboksupplaga hämtarjag följande s.k.
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situationen med orden: 2-1 till IFK

Göteborg, halvtid, och nu bytervi sida.”

Sånt höll vi på med och sånt garvade vi
hysteriskt åt. Vi var ju BLÅVITA fans,
långt innan begreppet blåvitt var upp-
funnet.

Våra autografalbum var fyllda med

blåvita namnteckningar, våra s.k. spelsy-

stem i pojkfotbollen byggde på blåvita
idéer, vår av portvakten fotbollsförbjudna
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karnasitt stöd utan för att heja fram dolda

kvaliteter hos AIK-arnas motståndare och

- icke minst viktigt — hålla en koll på
signalsystemet hur detgick för vårt blåvita

lag. Samt att hämta intryck som kunde

omsättas i text till vår tidning. Ur en gulnad

räkneboksupplaga hämtarjag följande s.k.

lustiga historia:

”AIK-aren och IFK-aren delar rum på

ett hotell. Samma säng till och med

eftersom hotellet är fullbelagt. IFK-aren

släpper sig med kommentaren: ”1-0 till

IFK Göteborg.”

AIK-aren krystar allt vad han orkar och

till slut blir det en stillsam fjärt. ”1-1”.
IFK-arentar i allt vad han förmår och

lyckastill slut få fram en blötlagd fjärt. Det

vill sig dock inte bättre än att göteborgaren

råkar bajsa på madrassen och han klarar av
situationen med orden: 2-1 till IFK

Göteborg, halvtid, och nu bytervi sida.”

Sånt höll vi på med och sånt garvade vi
hysteriskt åt. Vi var ju BLÅVITA fans,
långt innan begreppet blåvitt var upp-
funnet.

Våra autografalbum var fyllda med

blåvita namnteckningar, våra s.k. spelsy-

stem i pojkfotbollen byggde på blåvita
idéer, vår av portvakten fotbollsförbjudna
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bakgård döpte vi till ULLEVI, vår GUD
hette Gunnar Gren. Det är egentligen

obegripligt att några småpojkar i Stock-

holm av alla städer skulle bli blåvita fans.

När Djurgården så småningom kravla-
de sig upp ur dekadansen svalnade våra
känslor för IFK. Men inte helt. Dom finns
kvar fortfarande. I hög grad. Personligen

har jag haft turen att få träffa de flesta av
IFK:s stora stjärnor från 10-talet och
framöver. Jag har mina blåvita idoler. Erik
Börjesson och Gunnar Gren delar första-

platsen. Litet besviken är jag väl. Jag

tycker inte att BLÅVITT har skött dessa
superidoler på rätt sätt. Börjesson är över

90 och sitter i sin lilla trevliga lägenhet i

Jonsered och väntar på ett besök — då och
då. Gren borde vara hedersgäst vid varje

blåvit match på Ullevi- det är han inte. Det
smärtar mig. Minns vad jag skrev förut.

TRADITION OCH KULTUR.

Men låt mig berätta om en annan av
blåvitts stora genom tiderna. Herr Johans-

son. ”Svarte Filip”. Som nyvorden
göteborgare skickades jag av någon slags

radioredaktion i Stockholm att intervjua

”Svarte Filip”.

+ ägor mp
ilMT AR NgJI

Jag ringde först, försiktigtvis.

— Godda, sa jag. Jag heter Lars-

Gunnar Björklund och vill intervjua herr

Johansson.

— Det gårinte, sa Filip. Kan du något
om fotboll?

— Jovars, sa jag. Litet kan jag allt.
— Hur gammal är du? sa Filip.

— Jag är 28 år, sa jag.

— Har du någonsin sett Svarte Filip

spela, sa Filip.
— Nej, sa jag.

— DÅ KAN DU INGENTING OM
FOTBOLL, sa Svarte Filip.

Detär klart bra sagt. Filip och jag blev

sedan lika goda vänner som Gubben Börje
och Professorn och jag är och en sak är

därmed helt besannad:
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Ta båten till världens mötesplatser
istället för planet till Playan.

Du börjar din semester med 24 timmar somvarligt gör ditt
sinne mottagligt för alla dom nya intryck som väntar.

Du slutar din semester med 24 timmar som gerdig tid att
smälta och sortera allt du upplevt.

Från Göteborg seglar du rakt in i världens mötesplatser. Till
Londoneller Amsterdam.

Eller också väljer du att uppleva brittiska öarnas fascinerande
landsbygd. Eller några av Kontinentens tusentals resmål.

Vad du än väljer att se och uppleva, så träffar du verkligalivet.
Du kommer som besökare istället för som turist. På mångaställen
blir du ende besökaren den dagen.

Reser du på det här sättet, reser du mer personligt. Du känner
gruppresenärens trygghet, frihet från bestyren medalla praktiska
detaljer. Men du gör upplevelserna på egen hand. Dina minnen
blir ingen annans. Dina kortsitter inte i alla andras album. TOR LINE
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Lennart ”Duke”” Crusner

  

OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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Lennart ”Duke”” Crusner

  

OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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OS-medalj redan 1912
På ”den gamla goda tiden” skulle en idrottsman av format ha prövat på
och helst också hävdatsig i de flesta grenar. Ordet specialisering var inte
särskilt ofta använt.

Därför var det också naturligt att de grabbar som så småningom kom att
bilda IFK Göteborgs första fotbollslag också med stor framgång ägnadesig
åt friidrott — alltså den gren som redan i seklets barndom ansågs som
grundenförall sportslig verksamhet.

OO Redan i oktober 1904 —- någon vecka

efter föreningen hade bildats — ordnades

den första tävlingen i terränglöpning och

på den 2.500 meter långa banan genom

Änggårdsbergen segrade Abraham Bendix

före Nils Andersson och Oscar Widell.

Någontid senare avgjordes den första

”riktiga” friidrottstävlingen överhuvudta-

get. Det var en poängtävling med följande

resultat: 1) Ejnar Andersson 72 poäng,

2) Nils Andersson 64 och 3) Herbert
Johansson 33.

Nils Andersson var föreningens första

lagkapten i fotboll och deltog i flera

landskamper bland annat vid den olympis-

ka turneringen i London 1908.

1907 noterar man att den blivande

mäktige ordföranden Herbert Johansson

blev IFK-mästare i såväl 5- som 10-kamp

och samma säsong erövrades de första

DM-tecknen genom Obajda Ericson — som

så småningom skulle bli far till Bo Ericson —

i diskuskastning och Herbert Johansson i

stavhopp.

1909 ägde SM-tävlingarna rum på

Valhalla och de främsta IFK-

placeringarna hittills togs av Herbert

Johansson i stavhopp och Georg Johansson

i spjutkastning. De kom båda på fjärde
plats.

Den första svenske mästaren i IFK:s

klubbdräkt blev gångaren Karl Stafsing

som 1911 tog titeln på 10.000 meter och

klockadestill nytt svenskt rekord 50,03,0

samtidigt som han banade vägen för vad

som så småningom skulle bli en av landets

genom tiderna framgångsrikaste gångsek-

tioner.

Långdistanslöparen Alex Ahlgren har

dock ansetts som IFK:s första stora

stjärna. 1910 vann han Kungsbackaloppet

och blev distriktsmästare såväl på 10.000
meter som i terräng. Det var också med
mycket stora förväntningar som maninför

det stora olympiska äventyret i Stockholm

1912 såg fram emot hans start. Han hade

nämligen själv gjort sig till en av de stora

favoriterna. Före OS löpte han i Helsing-

borg det snabbaste maratonloppet någon-

sin i världen och i Oslo noterades han för

världsrekord på 20.000 meter. I de
olympiska förberedelserna ingick också

ett svenskt mästerskapstecken i 1-

timmaslöpning samt nytt rekord och

naturligtvis därmed seger i Kungsbacka-

loppet.
Vid SM i maraton ledde han med nära

nog en kilometer, då han plötsligt tvangs ge
upp på grund av en muskelbristning.

Kanske borde denna incident något ha
dämpat pressen på honom inför hans

olympiska debut, men åtminstone i

Göteborg med omnejd korades han till

favorit.

Desto större blev förstås besvikelsen då
han på nytt tvingades bryta.

Vid de olympiska spelen i Stockholm

deltog också sprintern Charles Luther,
som året innan blivit IFK-mästare på 100
och 400 meterochtill och med i ett mycket

uppmärksammat 200-meterslopp besegrat

öisaren Knut ”Knatten” Lindberg, som ju

ansågs som ”oslagbar” och som också var

det svenska landslagets förste sprinter av

världsklass.

 
IFK:s friidrottare firade många triumfer i ”Göteborg Runt”på 20- och 30-talen. Här en

bild från 1921. Det gäller starten på Gamla Ullevi.
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HB Luther OS-medaljör 1912

Individuellt gick inte så bra för Luther
under de solflödande OS-dagarna på
Stadion, men han blev olympisk silverme-

daljör på 4X100 meter i det svenska lag
vars Övriga medlemmar var Ivan Möller,

Ture Persson och ”Knatten” Lindberg.

Därmed hade också IFK Göteborg fått sin
förste OS-medaljör.

Charles Luther var också under de
närmaste åren IFK:s främste företrädare

för den fria idrotten och 1913 blev han

svensk mästare på 100 meter med tiden

11,2 — hans bästa tid någonsin var 10,9 —

och tvåa på 200 meter med 22,3.
Under 1914 började manallt oftare se

namnet Josef Holsner i prislistorna och

denna säsong vann han tre sådana vitt

skilda distanser som Kungsbackaloppet,
DM i terräng och DM 800 meter! Josef, som

sedermera blev en av föreningens mest

ansedda styrelseledamöter genom tiderna

— bland annat var han kassör under17 åri

följd och i olika omgångar skicklig

lagledareför allsvenska fotbollslaget —, var

en gudabenådad talang och en verklig
stillöpare. I dag framstår det närmast som

en gåta att han aldrig blev svensk mästare,

men konkurrensenvar stenhård inte minst

inom den egna klubben.

1916 börjadetill exempel en 20-åring vid

IFK:s stafettlag i Dagbladsstafetten 1934.
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namn Eric Backman bli ett allt större

rubriknamni tidningarna. Han var något

av en livskonstnär med klart bohemiska
inslag och han hade inte ägnat sig åt någon
idrott förrän i de översta tonåren och då
högst sporadiskt. Hans träning var oregel-
bunden och framförallt vägrade han att

ägna sig åt några som helst aktiviteter under
vinterhalvåret.

Därtill var han storrökare och det gick
många historier om honom hur han kom
direkt ut från omklädningsrummet med en

stor cigarr i munnen som han strax före

startskottet nonchalant fimpade mot sarg-

kantenför att sedan ha den beredd så fort
han hade sprängt målsnöret.

Och det gjorde han för det mesta! Om

det är en gåta att Josef Holsner aldrig
lyckades bli svensk mästare så är det desto
märkligare att denne Eric Backman i

konkurrens med det fantastiska finska
gänget med Paavo Nurmi i spetsen och

svenskar som Edwin Wide och John

Zander skulle bli en av världens absolut

främsta löpare på 5.000 och 10.000 meter.
1918 blev han svensk mästare på 10.000

meter på den nya rekordtiden 31.13,7 och

skrev också in sig i rekordtabellen på 5
engelska mil med noteringen 24.44,4. 1919

blev han även rekordhållare på 5.000 meter
med 14.51,0.

Inför de olympiska spelen 1920 i
Antwerpen ansågs Backman - som då

flyttat till Tidaholm och representerade
den stadens IFK —- som Paavo Nurmis

svåraste motståndare, och nog borde den

gode Eric ha tagit olympiskt guld i

terränglöpningen, men sedan han skaffat

sig ett till synes betryggande försprång
blev han — som så många gångertidigare —
nonchalant och såg sig inte om när Nurmi

satte in sin långspurt och kunde inte svara
förrän det var för sent.

HB Josef Holsner fin löpare

Vid dessa olympiska spel deltog två
IFK-are nämligen Josef Holsner som var

medlem av det lag som vann bronsmedal-

jerna i laglöpning 3.000 meter samt Werner

Magnusson, som dock blev utslagen på
10.000 meter i försöken.

Hisingsgrabben Rudolf Olsson kom

1926 tvåa vid SM i maraton för att året
därpå bli svensk mästare och samma

säsong var det dags för K. G. Björk att göra

entré i de stora sammanhangen. Han var en
ovanligt frän och finish-stark löpare som

enbart på de sista 15 meterna kunde vinna
massor av placeringar. I den nationella

konkurrensen fick han till en början

springa i skuggan av hellenen Erik Byhlén -
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satte in sin långspurt och kunde inte svara
förrän det var för sent.

HB Josef Holsner fin löpare

Vid dessa olympiska spel deltog två
IFK-are nämligen Josef Holsner som var

medlem av det lag som vann bronsmedal-

jerna i laglöpning 3.000 meter samt Werner

Magnusson, som dock blev utslagen på
10.000 meter i försöken.

Hisingsgrabben Rudolf Olsson kom

1926 tvåa vid SM i maraton för att året
därpå bli svensk mästare och samma

säsong var det dags för K. G. Björk att göra

entré i de stora sammanhangen. Han var en
ovanligt frän och finish-stark löpare som

enbart på de sista 15 meterna kunde vinna
massor av placeringar. I den nationella

konkurrensen fick han till en början

springa i skuggan av hellenen Erik Byhlén -

 

HB Luther OS-medaljör 1912

Individuellt gick inte så bra för Luther
under de solflödande OS-dagarna på
Stadion, men han blev olympisk silverme-

daljör på 4X100 meter i det svenska lag
vars Övriga medlemmar var Ivan Möller,

Ture Persson och ”Knatten” Lindberg.

Därmed hade också IFK Göteborg fått sin
förste OS-medaljör.

Charles Luther var också under de
närmaste åren IFK:s främste företrädare

för den fria idrotten och 1913 blev han

svensk mästare på 100 meter med tiden

11,2 — hans bästa tid någonsin var 10,9 —

och tvåa på 200 meter med 22,3.
Under 1914 började manallt oftare se

namnet Josef Holsner i prislistorna och

denna säsong vann han tre sådana vitt

skilda distanser som Kungsbackaloppet,
DM i terräng och DM 800 meter! Josef, som

sedermera blev en av föreningens mest

ansedda styrelseledamöter genom tiderna

— bland annat var han kassör under17 åri

följd och i olika omgångar skicklig

lagledareför allsvenska fotbollslaget —, var

en gudabenådad talang och en verklig
stillöpare. I dag framstår det närmast som

en gåta att han aldrig blev svensk mästare,

men konkurrensenvar stenhård inte minst

inom den egna klubben.

1916 börjadetill exempel en 20-åring vid

IFK:s stafettlag i Dagbladsstafetten 1934.
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namn Eric Backman bli ett allt större

rubriknamni tidningarna. Han var något

av en livskonstnär med klart bohemiska
inslag och han hade inte ägnat sig åt någon
idrott förrän i de översta tonåren och då
högst sporadiskt. Hans träning var oregel-
bunden och framförallt vägrade han att

ägna sig åt några som helst aktiviteter under
vinterhalvåret.

Därtill var han storrökare och det gick
många historier om honom hur han kom
direkt ut från omklädningsrummet med en

stor cigarr i munnen som han strax före

startskottet nonchalant fimpade mot sarg-

kantenför att sedan ha den beredd så fort
han hade sprängt målsnöret.

Och det gjorde han för det mesta! Om

det är en gåta att Josef Holsner aldrig
lyckades bli svensk mästare så är det desto
märkligare att denne Eric Backman i

konkurrens med det fantastiska finska
gänget med Paavo Nurmi i spetsen och

svenskar som Edwin Wide och John

Zander skulle bli en av världens absolut

främsta löpare på 5.000 och 10.000 meter.
1918 blev han svensk mästare på 10.000

meter på den nya rekordtiden 31.13,7 och

skrev också in sig i rekordtabellen på 5
engelska mil med noteringen 24.44,4. 1919

blev han även rekordhållare på 5.000 meter
med 14.51,0.
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de bildade så småningom ett fruktat

landslagspar och det var också dessa båda
som efter ett ovanligt tufft lopp mot
finländarna blev den direkta anledningen

till att dessa svensk-finska kraftmätningar

inställdes under ett par år — men 1931 blev

han svensk mästare med tiden 1.57,6.

Sin bästa notering gjorde han två år
senare och den löd på 1.53,9, och sitt bästa
lopp någonsin måste han ha presterat i

Berlin, där han under stor uppståndelse
sprang ifrån sådana berömdheter som

finländaren Harri Larva och tysken Otto

Peltzer i finishen.

IFK hade två andra landslagsmän under

åren kring 1930, nämligen 1.500-

meterslöparen Erik Clark och stavhoppa-

ren Erik ”Gävle” Nilsson. När den

sistnämnde avbröt sin aktiva karriär åkte

han hem och blev lagledare för allsvenska

Gefle IF:s fotbollslag.

EH Bravo, Jonsered!

En av IFK:s mest sensationella SM-

segrar noterades 1937 dä laget Gustav

Sandström (reserv för Curt Hellström) —

Erik Clark — Rolf Johansson och Rune

Johansson i hällande regn ställde alla tips

på tvären i Norrköpings idrottspark och

vann 4x1.500 meter sedan jonseredspoj-

ken Rune Johansson på sista sträckan

inhämtat IF Thors ledning på 50-60 meter.

Så grabbar från Jonsered har spelat stor
roll för IFK i fler grenar än fotboll ...

Bo Ericson som på allvar kom med i
leken 1938 såg till en början ut att ha sina

största förutsättningar i diskus, men snart

stod det klart att han skulle inrikta sig på
släggkastning, och när han 1941 vann sin

första SM-titel var det typiskt för honom

att han också landade ett nytt svenskt

rekord: 56.66.

Som IFK-are hann han med ytterligare

tre SM-titlar i följd. I f.d. brottaren Filip
Karlsson hade Bosse en fin parkamrat, och

en annan kastare som drog uppmärksamhe-

ten till sig var spjutspecialisten Ralph

Zetterqvist — inte minst då han överträffade

Eric Lemmings nästan uråldriga distrikts-
rekord med ett kast på 63.03 år 1949. Som
längst skickade Ralph i väg spjutet 66.85.

Om Charles Luther med sin olympiska
silvermedalj från 1912 statistiskt är IFK
Göteborgs framgångsrikaste sprinter så

var Jan Carlsson den i särklass bäste och

snabbaste. Han hade det där avgörande

rycket i steget som betyder acceleration,

men hade också en för snabblöpare fin
uthållighet och därför var det också
naturligt att hans främsta distans blev 200

meter. Många experter menade att han

medbetydligt mer allvar än som blev fallet

borde ha inriktat sig på 400 meter.

EH Bästa SM-klubb 1957
Som 21-åring tog Jan Carlsson sin första

SM-medalj — brons — och blev landslags-

manoch var sedanundertre år odiskutabel

svensk sprinterkung. Åren 1953, 1954 och Jan Carlsson, sprinterstjärna som aktiv. Senare ledare.
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Om Charles Luther med sin olympiska
silvermedalj från 1912 statistiskt är IFK
Göteborgs framgångsrikaste sprinter så

var Jan Carlsson den i särklass bäste och

snabbaste. Han hade det där avgörande

rycket i steget som betyder acceleration,

men hade också en för snabblöpare fin
uthållighet och därför var det också
naturligt att hans främsta distans blev 200

meter. Många experter menade att han

medbetydligt mer allvar än som blev fallet
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1955 var han överlägsen mästare på 200
meter och därtill kom att han under 1954

även vanntiteln på 100 meter.
Vid EM-tävlingarna i Bern 1954 blev

han femma på båda distanserna och som
den tävlingsmänniska han var klockades

hantill nytt svenskt rekord på 200 meter —
Lennart Strandberg hade det gamla sedan

12 år tillbaka —- med tiden 21.3. På
hemresan tävlade han i Antwerpen och

sänkte då ytterligare rekordettill 21.2. Alla

ansåg att Jan Carlsson var ett av de största

medaljhoppen inför OS i Melbourne, men

skador kom oturligt emellan. 1956 blev han

SM-trea på 200 meter och 1957 kunde han
inte ställa upp i finalen sedan han skadad
vunnit såväl försök som mellan heat.

Den senasteriktigt stora IFK-stjärnan

var Rolf Gottfridsson, som påpassligt
värvades över från Elfsborg av 40- och

50-talens store friidrottsledare Gustav

Sandström (startmannen i SM-laget på
4x1.500 1937). Hans specialdistans var

800 meter där han också blev svensk
mästare 1955. Året därpå blev han i
finishen knapptslagen av Hans Ring, 1957

var han febermatt och blev femma men
eljest var detta hans bästa säsong med nytt

svenskt rekord på 1.48,2. 1958 kom han
ånyo på andra plats slagen av Dan Waern.

Jag nämndei inledningen att gångaren

Karl Stafsing var IFK Göteborgs förste
svenske mästare 1911. Han tog ytterligare

två titlar, men framgångsrikast är Harry

Olsson med fyra individuella SM-tecken.

Arne Börjesson har visserligen fem SM-

guld men fyra av dessa är i lag.

Förutom de nämndaär 1935 års svenske

mästare på 30.000 meter den blivande
fotbollsmassören Einar Sundborg samt
50-talets Åke Rundlöf och Holger Johans-
son den duktiga gångsektionens främsta.

IFK:s friidrott var så sent som 1957
bästa poängklubb vid stora SM, men de
största lagframgångarna noterade man

under10- och 30-talens mycket spännande
stafettlöpningar ”Göteborg runt” där man

faktiskt efter mycket hårda kamper med

Örgryte föralltid lyckades lägga beslag på
de tre samtliga vandringspris som arrang-

erande Göteborgs-Tidningen ställde upp.
De första stora ledarna var Adolf

Forsberg och i viss mån den fortfarande
vid 50 år fyllda aktive Adolf ”Boysen”
Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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1955 var han överlägsen mästare på 200
meter och därtill kom att han under 1954

även vanntiteln på 100 meter.
Vid EM-tävlingarna i Bern 1954 blev

han femma på båda distanserna och som
den tävlingsmänniska han var klockades

hantill nytt svenskt rekord på 200 meter —
Lennart Strandberg hade det gamla sedan

12 år tillbaka —- med tiden 21.3. På
hemresan tävlade han i Antwerpen och

sänkte då ytterligare rekordettill 21.2. Alla

ansåg att Jan Carlsson var ett av de största

medaljhoppen inför OS i Melbourne, men

skador kom oturligt emellan. 1956 blev han

SM-trea på 200 meter och 1957 kunde han
inte ställa upp i finalen sedan han skadad
vunnit såväl försök som mellan heat.

Den senasteriktigt stora IFK-stjärnan

var Rolf Gottfridsson, som påpassligt
värvades över från Elfsborg av 40- och

50-talens store friidrottsledare Gustav

Sandström (startmannen i SM-laget på
4x1.500 1937). Hans specialdistans var

800 meter där han också blev svensk
mästare 1955. Året därpå blev han i
finishen knapptslagen av Hans Ring, 1957

var han febermatt och blev femma men
eljest var detta hans bästa säsong med nytt

svenskt rekord på 1.48,2. 1958 kom han
ånyo på andra plats slagen av Dan Waern.

Jag nämndei inledningen att gångaren

Karl Stafsing var IFK Göteborgs förste
svenske mästare 1911. Han tog ytterligare

två titlar, men framgångsrikast är Harry

Olsson med fyra individuella SM-tecken.

Arne Börjesson har visserligen fem SM-

guld men fyra av dessa är i lag.

Förutom de nämndaär 1935 års svenske

mästare på 30.000 meter den blivande
fotbollsmassören Einar Sundborg samt
50-talets Åke Rundlöf och Holger Johans-
son den duktiga gångsektionens främsta.

IFK:s friidrott var så sent som 1957
bästa poängklubb vid stora SM, men de
största lagframgångarna noterade man

under10- och 30-talens mycket spännande
stafettlöpningar ”Göteborg runt” där man

faktiskt efter mycket hårda kamper med

Örgryte föralltid lyckades lägga beslag på
de tre samtliga vandringspris som arrang-

erande Göteborgs-Tidningen ställde upp.
De första stora ledarna var Adolf

Forsberg och i viss mån den fortfarande
vid 50 år fyllda aktive Adolf ”Boysen”
Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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1955 var han överlägsen mästare på 200
meter och därtill kom att han under 1954

även vanntiteln på 100 meter.
Vid EM-tävlingarna i Bern 1954 blev

han femma på båda distanserna och som
den tävlingsmänniska han var klockades

hantill nytt svenskt rekord på 200 meter —
Lennart Strandberg hade det gamla sedan

12 år tillbaka —- med tiden 21.3. På
hemresan tävlade han i Antwerpen och

sänkte då ytterligare rekordettill 21.2. Alla

ansåg att Jan Carlsson var ett av de största

medaljhoppen inför OS i Melbourne, men

skador kom oturligt emellan. 1956 blev han

SM-trea på 200 meter och 1957 kunde han
inte ställa upp i finalen sedan han skadad
vunnit såväl försök som mellan heat.

Den senasteriktigt stora IFK-stjärnan

var Rolf Gottfridsson, som påpassligt
värvades över från Elfsborg av 40- och

50-talens store friidrottsledare Gustav

Sandström (startmannen i SM-laget på
4x1.500 1937). Hans specialdistans var

800 meter där han också blev svensk
mästare 1955. Året därpå blev han i
finishen knapptslagen av Hans Ring, 1957

var han febermatt och blev femma men
eljest var detta hans bästa säsong med nytt

svenskt rekord på 1.48,2. 1958 kom han
ånyo på andra plats slagen av Dan Waern.

Jag nämndei inledningen att gångaren

Karl Stafsing var IFK Göteborgs förste
svenske mästare 1911. Han tog ytterligare

två titlar, men framgångsrikast är Harry

Olsson med fyra individuella SM-tecken.

Arne Börjesson har visserligen fem SM-

guld men fyra av dessa är i lag.

Förutom de nämndaär 1935 års svenske

mästare på 30.000 meter den blivande
fotbollsmassören Einar Sundborg samt
50-talets Åke Rundlöf och Holger Johans-
son den duktiga gångsektionens främsta.

IFK:s friidrott var så sent som 1957
bästa poängklubb vid stora SM, men de
största lagframgångarna noterade man

under10- och 30-talens mycket spännande
stafettlöpningar ”Göteborg runt” där man

faktiskt efter mycket hårda kamper med

Örgryte föralltid lyckades lägga beslag på
de tre samtliga vandringspris som arrang-

erande Göteborgs-Tidningen ställde upp.
De första stora ledarna var Adolf

Forsberg och i viss mån den fortfarande
vid 50 år fyllda aktive Adolf ”Boysen”
Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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1955 var han överlägsen mästare på 200
meter och därtill kom att han under 1954

även vanntiteln på 100 meter.
Vid EM-tävlingarna i Bern 1954 blev

han femma på båda distanserna och som
den tävlingsmänniska han var klockades

hantill nytt svenskt rekord på 200 meter —
Lennart Strandberg hade det gamla sedan

12 år tillbaka —- med tiden 21.3. På
hemresan tävlade han i Antwerpen och

sänkte då ytterligare rekordettill 21.2. Alla

ansåg att Jan Carlsson var ett av de största

medaljhoppen inför OS i Melbourne, men

skador kom oturligt emellan. 1956 blev han

SM-trea på 200 meter och 1957 kunde han
inte ställa upp i finalen sedan han skadad
vunnit såväl försök som mellan heat.

Den senasteriktigt stora IFK-stjärnan

var Rolf Gottfridsson, som påpassligt
värvades över från Elfsborg av 40- och

50-talens store friidrottsledare Gustav

Sandström (startmannen i SM-laget på
4x1.500 1937). Hans specialdistans var

800 meter där han också blev svensk
mästare 1955. Året därpå blev han i
finishen knapptslagen av Hans Ring, 1957

var han febermatt och blev femma men
eljest var detta hans bästa säsong med nytt

svenskt rekord på 1.48,2. 1958 kom han
ånyo på andra plats slagen av Dan Waern.

Jag nämndei inledningen att gångaren

Karl Stafsing var IFK Göteborgs förste
svenske mästare 1911. Han tog ytterligare

två titlar, men framgångsrikast är Harry

Olsson med fyra individuella SM-tecken.

Arne Börjesson har visserligen fem SM-

guld men fyra av dessa är i lag.

Förutom de nämndaär 1935 års svenske

mästare på 30.000 meter den blivande
fotbollsmassören Einar Sundborg samt
50-talets Åke Rundlöf och Holger Johans-
son den duktiga gångsektionens främsta.

IFK:s friidrott var så sent som 1957
bästa poängklubb vid stora SM, men de
största lagframgångarna noterade man

under10- och 30-talens mycket spännande
stafettlöpningar ”Göteborg runt” där man

faktiskt efter mycket hårda kamper med

Örgryte föralltid lyckades lägga beslag på
de tre samtliga vandringspris som arrang-

erande Göteborgs-Tidningen ställde upp.
De första stora ledarna var Adolf

Forsberg och i viss mån den fortfarande
vid 50 år fyllda aktive Adolf ”Boysen”
Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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1955 var han överlägsen mästare på 200
meter och därtill kom att han under 1954

även vanntiteln på 100 meter.
Vid EM-tävlingarna i Bern 1954 blev

han femma på båda distanserna och som
den tävlingsmänniska han var klockades

hantill nytt svenskt rekord på 200 meter —
Lennart Strandberg hade det gamla sedan

12 år tillbaka —- med tiden 21.3. På
hemresan tävlade han i Antwerpen och

sänkte då ytterligare rekordettill 21.2. Alla

ansåg att Jan Carlsson var ett av de största

medaljhoppen inför OS i Melbourne, men

skador kom oturligt emellan. 1956 blev han

SM-trea på 200 meter och 1957 kunde han
inte ställa upp i finalen sedan han skadad
vunnit såväl försök som mellan heat.

Den senasteriktigt stora IFK-stjärnan

var Rolf Gottfridsson, som påpassligt
värvades över från Elfsborg av 40- och

50-talens store friidrottsledare Gustav

Sandström (startmannen i SM-laget på
4x1.500 1937). Hans specialdistans var

800 meter där han också blev svensk
mästare 1955. Året därpå blev han i
finishen knapptslagen av Hans Ring, 1957

var han febermatt och blev femma men
eljest var detta hans bästa säsong med nytt

svenskt rekord på 1.48,2. 1958 kom han
ånyo på andra plats slagen av Dan Waern.

Jag nämndei inledningen att gångaren

Karl Stafsing var IFK Göteborgs förste
svenske mästare 1911. Han tog ytterligare

två titlar, men framgångsrikast är Harry

Olsson med fyra individuella SM-tecken.

Arne Börjesson har visserligen fem SM-

guld men fyra av dessa är i lag.

Förutom de nämndaär 1935 års svenske

mästare på 30.000 meter den blivande
fotbollsmassören Einar Sundborg samt
50-talets Åke Rundlöf och Holger Johans-
son den duktiga gångsektionens främsta.

IFK:s friidrott var så sent som 1957
bästa poängklubb vid stora SM, men de
största lagframgångarna noterade man

under10- och 30-talens mycket spännande
stafettlöpningar ”Göteborg runt” där man

faktiskt efter mycket hårda kamper med

Örgryte föralltid lyckades lägga beslag på
de tre samtliga vandringspris som arrang-

erande Göteborgs-Tidningen ställde upp.
De första stora ledarna var Adolf

Forsberg och i viss mån den fortfarande
vid 50 år fyllda aktive Adolf ”Boysen”
Johansson. Sedan kom Thure Waldenborg,
Åke Stålros och sist men inte minst Gustav
Sandström.

Betydande framgångar på ungdoms-
sidan har under de senaste åren karaktäri-
serat friidrottssektionen främst då genom
höjdhopparen Jan From —- USA-tränad -

och stavhopparen Tommy Jansson. Bland

flickorna är svenska skolmästarinnan på

100 meter häck (1975) Riitta Myllymäki,
Marie Björn och Lilian Stegberg de

ungdomar som ser ut att gå en lysande

framtid till mötes. Överhuvudtaget drivs
sektionen i en härlig optimistisk anda.

Sektionsordförande är Kent Andersson. HI
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Jubileum    

Folkets lag
som blivit

styckare
Reine Feldt

Folkets lag har blivit storkapitalets!

Detär svårt att säga emot när folkets ”representanter”” förfasar sig över
utvecklingen i IFK Göteborg. Volvo, Scan, SE-bankenoch allt vad nu

storföretagen heter, ställer sig bakom den ”blåvita” rörelsen. Det har man

talat om i helsidesannonseri vissa delar av lokalpressen.

Så det stämmer nog.

O Varför är det på det här sättet? Varför
måste det vara så? Den frågan är det få som
försökt besvara. Allra minst bland dem

som är mest kritiska till elitidrott i

allmänhet och ”Blåvitt” i synnerhet. Från

den kanten konstateras det kort och gott

att ”idrotten fördummar” eller att ”idrot-

ten passiviserar”. Sen struntar man

föraktfullt i Sveriges största folkrörelse

och överlåter den därmed åt de kommersi-
ella krafterna i än högre utsträckning.

Idrottsrörelsen, med Riksidrottsstyrel-

sens ordförande Karl Frithiofson i spetsen,

säger sig vara fristående, obunden.

Från vad då? Möjligtvis de politiska
partierna. Att de kommersiella krafterna

spelaren politisk roll är väl vid det här laget

ingen sensationell nyhet. T.o.m. har man

fått vidgå att idrott och politik hör ihop.
Men av de politiska partierna vill

idrottsrörelsen vara obunden. De skall

lämna idrotten ifred —- förutom vid de

tillfällen då riksdag och kommunala

församlingar delar ut pengar.

Depolitiskapartiernahar snällt rättat in

sig i ledet och inte brytt sig om idrotten.

Och trott att de gjort en välgärning.

Förbund och föreningar har tvingats i

armarnapå de kommersiella krafterna och

på privata bingohajar.

Detär så det är. Det är så det måste vara
i ett samhälle där detställs allt större krav

på de aktiva inom idrotten och på deras
föreningar. Höga krav är detsamma som

stora kostnader. Som obönhörligt måste

leda till stora intäkter.

När stat och kommunpå det stora hela

struntar i elitidrotten, får den plocka in

pengar där de finns att hämta. Bland folk

och företag som tror de kan tjäna pengar på

att stödja idrotten. De kommersiella
krafterna.

HB Vi fordrar framgång

Ärdet så vi vill ha det?
Självklart inte. Det gårinte att struntai

idrotten och samtidigt begära att den skall

vara ren som den vitaste amatörsnö.

Kravet på goda prestationer kommer

från oss, miljoner svenskar, som vill se

förstklassiga insatser på idrottsarenorna

runt om i världen. Vi fordrar svenska

framgångar.

Precis som vi fordrar förstklassiga

prestationer och framgångar av andra

kulturarbetare.

Själv anser jag en fotbollsmatch vara

högklassig underhållning, i klass med
vilken teater- eller operaföreställning som

helst.

15.000 på Ullevis läktare. Juni. Varmt.
Solsken. Det luktar fotbollssommar. ” Blå-
vitt” spelar mot Elfsborg. ”Gulsvart”.
Litet av lokalderby, men egentligen mer än

så. En match mellan två älskade lag, men

två bohemiska, berg- och dalbanelag.

Spelare som individer. Som gör ” grejer”.

Somhittar på. För lagets bästa.
Dramatik. Glädje. Sorg. Möjlighet att

analysera, att veta bäst — ”jag har ju spelat

själv”. Möjlighet att vara efterklok —

”varförsläppte haninte bollen?” ”Varför

sköt han inte?”. Möjlighet att förutsäga.

Efter 90 minuters spel har jag upplevt

ett fullödigt skådespel. Ett unikt skåde-
spel. Inga passningar kan repeteras. Inga

situationer är identiska.  

Jämför av dettanu behandlingen

skådespel med hur svenska myndigheter

behandlar andra typer av skådespel.

Just det —- jämförelsen utfaller till

elitidrottens nackdel. För att uttrycka det

milt.

EH Arbetarnas skådespel

Arenaidrotterna (fotboll, bandy, handboll,

ishockey) har nästan alltid varit arbetar-

klassens skådespel. Det sägersig självt att

de då inte har ansetts vara lika fina som

andra arenakulturer(teater, opera, operett

och allt vad det nu kan vara). Vi har ju

tyvärr alltför lätt köpt borgarnas kul-

tursyn.

Nu krävs det att de politiska partierna

(åtminstone de som harfolklig förankring -

och de är ju inte så många) inser att
idrotten betyder mycket för många

människor. Att idrotten kan delta i kampen

för ett bättre samhälle. Men då gäller det
också att sätta in den i ett samhälleligt

sammanhang, där varje del av idrotten

kräversin speciella behandling - motions-

idrotten, ungdomsidrotten, elitidrotten.

Samtliga delar behövs, samtliga delar är

beroende av varandra. Därför måste också
samhället gå in och ta sitt ansvar för
samtliga.

Jag vill att ”Blåvitt” spelar i allsvenskan.

Jag förstår och accepterar att ledningen

idag tvingas (?) söka inkomstkällor där de

står att finna för att göra detta möjligt.

Jag önskar att dessa källor fanns hos

stat och kommun.

Då skulle vi kunna tala om en fri och
obundenidrottsrörelse. =

Fotnot:

Reine Feldt är journalist på Arbetet i

Göteborg. Tidigare aktiv fotbollsspelare.

Hanvar lagkapten i IFK Göteborg guldåret

1969.
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Just det —- jämförelsen utfaller till

elitidrottens nackdel. För att uttrycka det

milt.

EH Arbetarnas skådespel

Arenaidrotterna (fotboll, bandy, handboll,

ishockey) har nästan alltid varit arbetar-

klassens skådespel. Det sägersig självt att

de då inte har ansetts vara lika fina som

andra arenakulturer(teater, opera, operett

och allt vad det nu kan vara). Vi har ju

tyvärr alltför lätt köpt borgarnas kul-

tursyn.

Nu krävs det att de politiska partierna

(åtminstone de som harfolklig förankring -

och de är ju inte så många) inser att
idrotten betyder mycket för många

människor. Att idrotten kan delta i kampen

för ett bättre samhälle. Men då gäller det
också att sätta in den i ett samhälleligt

sammanhang, där varje del av idrotten

kräversin speciella behandling - motions-

idrotten, ungdomsidrotten, elitidrotten.

Samtliga delar behövs, samtliga delar är

beroende av varandra. Därför måste också
samhället gå in och ta sitt ansvar för
samtliga.

Jag vill att ”Blåvitt” spelar i allsvenskan.

Jag förstår och accepterar att ledningen

idag tvingas (?) söka inkomstkällor där de

står att finna för att göra detta möjligt.

Jag önskar att dessa källor fanns hos

stat och kommun.

Då skulle vi kunna tala om en fri och
obundenidrottsrörelse. =

Fotnot:

Reine Feldt är journalist på Arbetet i

Göteborg. Tidigare aktiv fotbollsspelare.

Hanvar lagkapten i IFK Göteborg guldåret
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Jubileum    

Folkets lag
som blivit

styckare
Reine Feldt

Folkets lag har blivit storkapitalets!

Detär svårt att säga emot när folkets ”representanter”” förfasar sig över
utvecklingen i IFK Göteborg. Volvo, Scan, SE-bankenoch allt vad nu

storföretagen heter, ställer sig bakom den ”blåvita” rörelsen. Det har man

talat om i helsidesannonseri vissa delar av lokalpressen.

Så det stämmer nog.

O Varför är det på det här sättet? Varför
måste det vara så? Den frågan är det få som
försökt besvara. Allra minst bland dem

som är mest kritiska till elitidrott i

allmänhet och ”Blåvitt” i synnerhet. Från

den kanten konstateras det kort och gott

att ”idrotten fördummar” eller att ”idrot-

ten passiviserar”. Sen struntar man

föraktfullt i Sveriges största folkrörelse

och överlåter den därmed åt de kommersi-
ella krafterna i än högre utsträckning.

Idrottsrörelsen, med Riksidrottsstyrel-

sens ordförande Karl Frithiofson i spetsen,

säger sig vara fristående, obunden.

Från vad då? Möjligtvis de politiska
partierna. Att de kommersiella krafterna

spelaren politisk roll är väl vid det här laget

ingen sensationell nyhet. T.o.m. har man

fått vidgå att idrott och politik hör ihop.
Men av de politiska partierna vill

idrottsrörelsen vara obunden. De skall

lämna idrotten ifred —- förutom vid de

tillfällen då riksdag och kommunala

församlingar delar ut pengar.

Depolitiskapartiernahar snällt rättat in

sig i ledet och inte brytt sig om idrotten.

Och trott att de gjort en välgärning.

Förbund och föreningar har tvingats i

armarnapå de kommersiella krafterna och

på privata bingohajar.

Detär så det är. Det är så det måste vara
i ett samhälle där detställs allt större krav

på de aktiva inom idrotten och på deras
föreningar. Höga krav är detsamma som

stora kostnader. Som obönhörligt måste

leda till stora intäkter.

När stat och kommunpå det stora hela

struntar i elitidrotten, får den plocka in

pengar där de finns att hämta. Bland folk

och företag som tror de kan tjäna pengar på

att stödja idrotten. De kommersiella
krafterna.

HB Vi fordrar framgång

Ärdet så vi vill ha det?
Självklart inte. Det gårinte att struntai

idrotten och samtidigt begära att den skall

vara ren som den vitaste amatörsnö.

Kravet på goda prestationer kommer

från oss, miljoner svenskar, som vill se

förstklassiga insatser på idrottsarenorna

runt om i världen. Vi fordrar svenska

framgångar.

Precis som vi fordrar förstklassiga

prestationer och framgångar av andra

kulturarbetare.

Själv anser jag en fotbollsmatch vara

högklassig underhållning, i klass med
vilken teater- eller operaföreställning som

helst.

15.000 på Ullevis läktare. Juni. Varmt.
Solsken. Det luktar fotbollssommar. ” Blå-
vitt” spelar mot Elfsborg. ”Gulsvart”.
Litet av lokalderby, men egentligen mer än

så. En match mellan två älskade lag, men

två bohemiska, berg- och dalbanelag.

Spelare som individer. Som gör ” grejer”.

Somhittar på. För lagets bästa.
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SPORTEN
HAR EN EGEN
TIDNING

I VASTSVERIGE.
En tidning som inte nöjer sig med

bararesultaten.
En tidning som gårner underytan

och in bakom kulisserna.
In i omklädningsrum, klubbhus och

förbundslokaler när det behövs.
En tidning som tar ställning.

   GT-sporten varje dag. GT Sport-Extra på måndagar.
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Jubileumstyckare

son

I

går aldrig ur”

Detvilar något av en förbannelse överett jubileum. Firar manett sådant
åker man antingen urserien eller också missar man seriesegern på något

försmädligt sätt. Det har åtskilliga klubbar (och bland dem även IFK

Göteborg!) fått erfara.
Så fort jag nu fick veta att vårt kära IFK tänker celebrera sin 75-åriga
tillvaro med pompa och ståt kom jag att tänka på 30-årsjubiléet. Då ledde
Kamraterna Allsvenskan när en omgång återstod (med en poäng!) och
hade guldet som i en liten ask. Blåvitt skulle möta Gefle IF bortai sista

omgången, under det att svåraste konkurrenten, Hälsingborg, spelade mot
AIK på Stadion i Stockholm. Svenska Fotbollförbundet skickade sin vice

ordförandetill Gävle med medaljerna. Det var liksom aldrig snack om
någonting annat. Men vad hände? Jo, Blåvitt förlorade med 4—3 samtidigt
som HIFtog full pott på Stadion genom seger över AIK med 4—2. Guldet
gick till ”Sundets Pärla”.

O Det var den gången den gamle

skämtaren Bill Pettersson i Helsingborg

formulerade den smått klassiska frasen om

att ”Göteborgs-Kamraterna måste leda

med minst 10 poäng efter höstomgången

för att kunna ta hem serien!”

Ja, man spelade som bekant höst-vår på

den tiden. Och IFK hadebaraett försprång

med tre poäng under vintervilan. Det

räckte inte.

Först året efter lyckades de blåvita för

första gången toppa den allsvenska

tabellen. Lagkaptenen Ernst Andersson

fick ta emot Clarence von Rosens pokal av
fotbollsgeneralen Anton Johansson på

Ryavallen i Borås den 10 juni 1935.
Egentligen är det inte så mycket som

förändrats genom åren. När jag härom
dagen satt och bläddrade i gamla fotbolls-

böcker fick jag syn på följande omdöme

om Blåvitt under 1930-talet:

”Runt hela Svea rike har Göteborgs-

Kamraternas fotbollslag alltid varit en

attraktion — på grund av att klubbeni sina

led för det mesta haft spelare med färg!”

Det gäller väl än i dag.

Mitt intresse för fotboll väcktes när jag

som liten grabb satt hemmai Hofors och

läste i Idrottsbladet om de legendariska

stjärnorna i Göteborg. Där var Erik

Börjesson, den store kraftige kolossalt

snabbe centertanken och individualisten

som älskade att bryta igenom på egen

hand. Där fanns ”Murren”” Karlsson, som

så småningom emigreradetill USA (1922),

varpå landets alla målvakter drog en suck

av lättnad. För att nu inte tala om Filip

Johansson, ” Svarte Filip” med 48 i
skonummer och en fruktansvärd kanon.

Ett hade de gemensamt. Alla tre

spelade de center. Och de var bohemer,

som trivdes bäst hemma i Göteborg. När

man någon gång lurade Erik Börjesson att

lämnapotatislandet i Jonsered för att åka

upp till Stockholm och spela landskamp

var han inte alls lika bra som på Gamla

Ullevi.

HE Jonsered plantskolan

Jonsered var plantskolan från början. När

Anders Bernmar ”hämtade hem” våra
dagars Torbjörn Nilsson därifrån fullföljde

han baraen tradition. Redan 1907, när IFK

för första gången besegrade Örgryte (med

4—2), fanns det jonseredsspelare i laget. 

Erik Börjesson, Konrad Törnkvist, John

Olsson och Lindorff Andersson. Och även

Erik Hjelm, som på 30-talet var tränare i
Blåvitt, kom ju därifrån.

Rändernagår aldrig ur. Det vardit jag

ville komma. Detharalltid varit något visst
med göteborgsfotbollen. För min del

förknippar jag den med humor och det är

väl något av det finaste som finns.

Ingenstanstror jag manhittar så många
smeknamn på fotbollsspelare som just i

Göteborg. Det har också gjort det lättare

att kommaihåg alla storheter som passerat

revy genom årens lopp.

Vem minns en gosse vid namn A.

Lundin, som härjade i Blåvitt när seklet

var ungt? Knappast någon. Men om jag

säger ”Japan” så vet alla vem jag menar.

Listan efter honom skulle kunna göras

lång! Jag nöjer mig med ett axplock:

Valdus ”Gobben” Lund, ”Murren”

Carlsson, Gunnar ”Lillen” Rydberg,

Rune ”Killing” Emanuelsson, Göran
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böcker fick jag syn på följande omdöme

om Blåvitt under 1930-talet:

”Runt hela Svea rike har Göteborgs-

Kamraternas fotbollslag alltid varit en

attraktion — på grund av att klubbeni sina

led för det mesta haft spelare med färg!”

Det gäller väl än i dag.

Mitt intresse för fotboll väcktes när jag

som liten grabb satt hemmai Hofors och

läste i Idrottsbladet om de legendariska

stjärnorna i Göteborg. Där var Erik

Börjesson, den store kraftige kolossalt

snabbe centertanken och individualisten

som älskade att bryta igenom på egen

hand. Där fanns ”Murren”” Karlsson, som

så småningom emigreradetill USA (1922),

varpå landets alla målvakter drog en suck

av lättnad. För att nu inte tala om Filip

Johansson, ” Svarte Filip” med 48 i
skonummer och en fruktansvärd kanon.

Ett hade de gemensamt. Alla tre

spelade de center. Och de var bohemer,

som trivdes bäst hemma i Göteborg. När

man någon gång lurade Erik Börjesson att

lämnapotatislandet i Jonsered för att åka

upp till Stockholm och spela landskamp

var han inte alls lika bra som på Gamla

Ullevi.

HE Jonsered plantskolan

Jonsered var plantskolan från början. När

Anders Bernmar ”hämtade hem” våra
dagars Torbjörn Nilsson därifrån fullföljde

han baraen tradition. Redan 1907, när IFK

för första gången besegrade Örgryte (med

4—2), fanns det jonseredsspelare i laget. 

Erik Börjesson, Konrad Törnkvist, John

Olsson och Lindorff Andersson. Och även

Erik Hjelm, som på 30-talet var tränare i
Blåvitt, kom ju därifrån.

Rändernagår aldrig ur. Det vardit jag

ville komma. Detharalltid varit något visst
med göteborgsfotbollen. För min del

förknippar jag den med humor och det är

väl något av det finaste som finns.

Ingenstanstror jag manhittar så många
smeknamn på fotbollsspelare som just i

Göteborg. Det har också gjort det lättare

att kommaihåg alla storheter som passerat

revy genom årens lopp.

Vem minns en gosse vid namn A.

Lundin, som härjade i Blåvitt när seklet

var ungt? Knappast någon. Men om jag

säger ”Japan” så vet alla vem jag menar.

Listan efter honom skulle kunna göras

lång! Jag nöjer mig med ett axplock:

Valdus ”Gobben” Lund, ”Murren”

Carlsson, Gunnar ”Lillen” Rydberg,

Rune ”Killing” Emanuelsson, Göran

 
Thorbjörn Nilsson, hämtade IFK från
plantskolan i Jonsered.
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”Pisa” Nicklasson, Leif ”Skara”” Claes-

son, Nils ”Tidan”” Johansson, ”Bebben”
Johansson och ”Fölet” Berndtsson.

Säkert finns det mångaflera. Alla lika

folkkära.

EH Ungrare lade grunden

Många ungdomarkanskeharfått för sig att
det här med utländska tränare, som det

skrivs så mycket om i Skåne och
annorstädes, är någonting nytt i svensk
fotboll. Ingalunda! IFK var en föregångs-

klubb även på det området.
Efter kriget verkade här i Göteborg en

tränare vid namn Brody. Han var ungrare

och många gamla bedömare anseratt han

lade grunden till Blåvitts nuvarande
spelstil. Den som stått sig så väl genom
åren.

Utländska turnéer, som blivit så
populära på senare år, är heller inget
modernt påfund. IFK Göteborg gjorde

många sådana redan på 20-talet. Den

längsta till Spanien 1924 och det var en lång

resa på den tiden.
När Blåvitt på senare år besegrat och

spelat jämnt mot utländska storheter som

Bayern Minchen, PSV Eindhoven, Liver-

pool och Tottenham så är det också bara en
upprepning av gamla bravader. Visste du

att IFK var första svenska klubblag att

besegra ett danskt lag i Köpenhamn? 1917

över KB!

Frågan är om inte Kamraternavar först

med att vinna över ett engelskt proffslag

också. Redan 1927 fick Blackburn Rovers

”på nöten” med 1—0 av ett lag härifrån
Göteborg.

EH Glöm inte ”Skara” ...

Ingenting är nytt under solen. Om du

kommeroch snackar med mig om ”hörnor

som skruvas direkt i mål” så säger jag, att

det gjorde Svedje Krook i Blåvitt redan

säsongen 1935-36.

Och när Janne Nilsson i somras kallades

för ”Allsvenskans meste inhoppare” så

hade man helt enkelt glömt bort Leif

”Skara” Claesson. Han gjorde åtminstone

åtta inhopp i slutminuterna säsongen 1966:

när det blev tillåtet att använda en 12:e man

i fotboll. Jag vill minnas att minst ett par av

dem också var ovanligt lyckosamma.
”Skara” blev matchvinnare.

Men det är klart att mycket faller ur

minnet när man skall försöka att berätta

om det som hänt i en klubb som IFK

Göteborg under 75 år. Många undantag

finns det också. Blåvitt har exempelvis

inte alltid bara bestått av finlirare.

Jag tänker på Valdus ”Gobben” Lund,

danskdödaren. Han som under många år

(1915-1923) var Sveriges specielle hjälte-

back mot Danmark. Då var danskarna så

överlägsna rent tekniskt att det var svårt

att hålla spelet uppe mot dem. Mycket av

försvarsbördan kom att vila på ”Gobben”.
En viking med eld i blicken och granit i

kroppen. Föregångare till våra dagars

78

Conny Karlsson, som väl också brutit det
vedertagna IFK-mönstret.

Lättast är det väl annars att hitta

förebilder till Torbjörn Nilsson, som väl

representerar den typiska göteborgsstilen.

Bebben naturligtvis och Gunnar Gren.

Men också Ernst Andersson, lagkaptenen

på 1930-talet. Oerhört teknisk och enligt
David Jack i Arsenal ”Nordens bäste

fotbollsspelare!”

HE Gren den störste

Själv fick jag aldrig uppleva Arne Nyberg

och Gunnar Gren på nära håll, men deras

samspel på 40-talet måste ha varit
fantastiskt. Det är väl ingen överdrift att

utnämna just Gunnar Gren till Blåvitts
största stjärna genom tiderna.

Leif Larsson såg jag inte heller. Fast han

vann den allsvenska skytteligan 1943-44.

En av många målfarliga centerforwards
som nästanalltid funnits i IFK Göteborg.

Men jag fanns med på Stadion i

Stockholm 1956, när Rolf Johansson,

Ingemars lillebror, debuterade i Allsven-

skan. IFK vann den matchen över

Djurgården med 2—1.
På S50-talet, när jag anställdes på

Idrottsbladet i Stockholm, fick jag mina

första personliga kontakter med ”Änglar-

na” från Göteborg. ”Bebben”var förstås

den jag beundrade mest och Holger

Hansson, en stor ledarbegåvning, den jag

respekterade mest. Och vem kunde väl

undgå att tycka om ”Fölet” Berndtsson!

Anders Bernmarlärde jag känna under

hans tid som lagledare för Djurgårdens

järnkaminer. När jag flyttade hit till

Göteborg och upptäckte att Anders bytt ut

djurgårdsmärket på kavajen mot ett
blåvitt, så förstod jag att det skulle hända
stora saker med IFK:s fotboll.

Gunnar Nordahl och Gunnar Gren — två tredjedelar av den berömda GRENOLI-trion,

”Rövarn” harhaft sina belackare men

som jubileumspresenttill honom skall jag

be att få överlämna ett par ordspråk, som

jag själv brukar använda med jämna

mellanrum:

0 "Det samlas inte damm på den som är

ute i blåsväder!”
Ö "Det är bättre att prisas av några få
kloka än hånas av många dumma!”

EB Tur att ”Peo” finns

Bernmars outtröttliga arbete för Blåvitt är

ovärderligt. Han har också haft turen att få
rätt omgivning. Den kloke och alltid lika

rekorderlige Bertil Westblad, Sven

Carlsson, Ralph Öberg, Per-Olof Jo-
hansson.

Du känner dem alla. Det är tur för IFK

att man i så mångaår haft ”Peo” Johansson
som sitt ansikte utåt. ”Peo” har iegenskap

av lagledare gett Blåvitt en ”good will”

runt om i Sverige som ingen annan klubb

kan visa maken till. Det vet jag som rest så

mycket med grabbarna.

Detroligaste på senare år är annars att

alla nyinflyttade spelare inte bara hjälpttill

att bevara den speciella göteborgsfotbol-

len utan också hjälpttill att utveckla den.

Jag behöver inte nämna några namn. Du

känner dem alla lika bra som jag.

Menför mig — i egenskap av pressman -

har det varit ett nöje att samarbeta med

IFK Göteborg. Bertil Westblad, Hasse

Karlsson och alla andra, såväl ledare som

aktiva. Jag ber att få gratulera den pigge
75-åringen och önskar samtidigt lyckatill i

fortsättningen. »

Fotnot:
Ulf Jansson är sportkrönikör på Göte-
borgs-Tidningen.

 
återförenade i Sverige. Bilden tagen i Göteborg 1959.
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En viking med eld i blicken och granit i

kroppen. Föregångare till våra dagars

78

Conny Karlsson, som väl också brutit det
vedertagna IFK-mönstret.

Lättast är det väl annars att hitta

förebilder till Torbjörn Nilsson, som väl

representerar den typiska göteborgsstilen.

Bebben naturligtvis och Gunnar Gren.

Men också Ernst Andersson, lagkaptenen

på 1930-talet. Oerhört teknisk och enligt
David Jack i Arsenal ”Nordens bäste

fotbollsspelare!”

HE Gren den störste

Själv fick jag aldrig uppleva Arne Nyberg

och Gunnar Gren på nära håll, men deras

samspel på 40-talet måste ha varit
fantastiskt. Det är väl ingen överdrift att

utnämna just Gunnar Gren till Blåvitts
största stjärna genom tiderna.

Leif Larsson såg jag inte heller. Fast han

vann den allsvenska skytteligan 1943-44.

En av många målfarliga centerforwards
som nästanalltid funnits i IFK Göteborg.

Men jag fanns med på Stadion i

Stockholm 1956, när Rolf Johansson,

Ingemars lillebror, debuterade i Allsven-

skan. IFK vann den matchen över

Djurgården med 2—1.
På S50-talet, när jag anställdes på

Idrottsbladet i Stockholm, fick jag mina

första personliga kontakter med ”Änglar-

na” från Göteborg. ”Bebben”var förstås

den jag beundrade mest och Holger

Hansson, en stor ledarbegåvning, den jag

respekterade mest. Och vem kunde väl

undgå att tycka om ”Fölet” Berndtsson!

Anders Bernmarlärde jag känna under

hans tid som lagledare för Djurgårdens

järnkaminer. När jag flyttade hit till

Göteborg och upptäckte att Anders bytt ut

djurgårdsmärket på kavajen mot ett
blåvitt, så förstod jag att det skulle hända
stora saker med IFK:s fotboll.

Gunnar Nordahl och Gunnar Gren — två tredjedelar av den berömda GRENOLI-trion,

”Rövarn” harhaft sina belackare men

som jubileumspresenttill honom skall jag

be att få överlämna ett par ordspråk, som

jag själv brukar använda med jämna

mellanrum:

0 "Det samlas inte damm på den som är

ute i blåsväder!”
Ö "Det är bättre att prisas av några få
kloka än hånas av många dumma!”

EB Tur att ”Peo” finns

Bernmars outtröttliga arbete för Blåvitt är

ovärderligt. Han har också haft turen att få
rätt omgivning. Den kloke och alltid lika

rekorderlige Bertil Westblad, Sven

Carlsson, Ralph Öberg, Per-Olof Jo-
hansson.

Du känner dem alla. Det är tur för IFK

att man i så mångaår haft ”Peo” Johansson
som sitt ansikte utåt. ”Peo” har iegenskap

av lagledare gett Blåvitt en ”good will”

runt om i Sverige som ingen annan klubb

kan visa maken till. Det vet jag som rest så

mycket med grabbarna.

Detroligaste på senare år är annars att

alla nyinflyttade spelare inte bara hjälpttill

att bevara den speciella göteborgsfotbol-

len utan också hjälpttill att utveckla den.

Jag behöver inte nämna några namn. Du

känner dem alla lika bra som jag.

Menför mig — i egenskap av pressman -

har det varit ett nöje att samarbeta med

IFK Göteborg. Bertil Westblad, Hasse

Karlsson och alla andra, såväl ledare som

aktiva. Jag ber att få gratulera den pigge
75-åringen och önskar samtidigt lyckatill i

fortsättningen. »

Fotnot:
Ulf Jansson är sportkrönikör på Göte-
borgs-Tidningen.

 
återförenade i Sverige. Bilden tagen i Göteborg 1959.

”Pisa” Nicklasson, Leif ”Skara”” Claes-

son, Nils ”Tidan”” Johansson, ”Bebben”
Johansson och ”Fölet” Berndtsson.

Säkert finns det mångaflera. Alla lika

folkkära.

EH Ungrare lade grunden

Många ungdomarkanskeharfått för sig att
det här med utländska tränare, som det

skrivs så mycket om i Skåne och
annorstädes, är någonting nytt i svensk
fotboll. Ingalunda! IFK var en föregångs-

klubb även på det området.
Efter kriget verkade här i Göteborg en

tränare vid namn Brody. Han var ungrare

och många gamla bedömare anseratt han

lade grunden till Blåvitts nuvarande
spelstil. Den som stått sig så väl genom
åren.

Utländska turnéer, som blivit så
populära på senare år, är heller inget
modernt påfund. IFK Göteborg gjorde

många sådana redan på 20-talet. Den

längsta till Spanien 1924 och det var en lång

resa på den tiden.
När Blåvitt på senare år besegrat och

spelat jämnt mot utländska storheter som

Bayern Minchen, PSV Eindhoven, Liver-

pool och Tottenham så är det också bara en
upprepning av gamla bravader. Visste du

att IFK var första svenska klubblag att

besegra ett danskt lag i Köpenhamn? 1917

över KB!

Frågan är om inte Kamraternavar först

med att vinna över ett engelskt proffslag

också. Redan 1927 fick Blackburn Rovers

”på nöten” med 1—0 av ett lag härifrån
Göteborg.

EH Glöm inte ”Skara” ...

Ingenting är nytt under solen. Om du

kommeroch snackar med mig om ”hörnor

som skruvas direkt i mål” så säger jag, att

det gjorde Svedje Krook i Blåvitt redan

säsongen 1935-36.

Och när Janne Nilsson i somras kallades

för ”Allsvenskans meste inhoppare” så

hade man helt enkelt glömt bort Leif

”Skara” Claesson. Han gjorde åtminstone

åtta inhopp i slutminuterna säsongen 1966:

när det blev tillåtet att använda en 12:e man

i fotboll. Jag vill minnas att minst ett par av

dem också var ovanligt lyckosamma.
”Skara” blev matchvinnare.

Men det är klart att mycket faller ur

minnet när man skall försöka att berätta

om det som hänt i en klubb som IFK

Göteborg under 75 år. Många undantag

finns det också. Blåvitt har exempelvis

inte alltid bara bestått av finlirare.

Jag tänker på Valdus ”Gobben” Lund,

danskdödaren. Han som under många år

(1915-1923) var Sveriges specielle hjälte-
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fortsättningen. »

Fotnot:
Ulf Jansson är sportkrönikör på Göte-
borgs-Tidningen.
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Åke Andersson

Det var friidrottarna som började

Den 23 oktober 1921 skulle IFK Göteborg arrangera den första
orienteringslöpningen för föreningens medlemmar. Starten skulle ske vid

Orgryte gamla kyrka. Tävlingen blev dock inställd på grund av regn. En
månad senare den 26 november arrangerade vi den första allmänna

tävlingen på västkusten. Hela 73 deltagare kom till start varav 20 tillhörde

Kamraterna. De flesta i vanliga fall ägnande sig åt terräng- och banlöpning.

OO De närmaste åren var orienteringsverk-

samheten livlig inom föreningen. Bland

annat blev Werner Magnusson, som för

övrigt var en välkänd banlöpare med

SM-tecken på 20 km banlöpning, distrikts-

mästare 1926. På 30-talet svalnade dock
intresset för att återigen blossa upp under

40-talet. Stjärnan i gänget var då Gunnar
Nilsson.

Sakta men säkert växte orienterings-

sektionen i storlek och styrka för att

plötsligt efter några förstärkningar placera

sig i toppen inom distriktet. Tre budkavle-
mästerskap i rad erövrades och på SM togs

en andraplacering efter stark snudd på

seger.
Gunnar var till och med så säker på

seger att han vattenkammade sin röda

kalufs ifall det skulle bli fotografering.

Härjningarnai prislistornas topp gav eko

långt upp i fjällvärlden. Respekten för

Västkustens orienterare steg avsevärt.

1954 svarade föreningen för ett jubi-

leumsarrangemang som samlade 600 del-

tagare, en fin deltagarsiffra för dåtidens

nationella tävlingar.

1959 utkom Göteborgs första kurvkarta

ritad av IFK:are. Kartan som var i skala

1:10 000 omfattade de obebyggdadelarna

av Kortedala. Därmed kunde manåterigen

hålla stortävlingar inom stadens gränser.

Premiärloppet på kartan utgjorde en

budkavle i vilken 107 lag ställde upp.

Tävlingen som följdes av många nyfikna

åskådare blev oerhört populär. Sedan

dröjde det tre år innan IFK:s nästa

kurvkarta var klar, för övrigt den andra

inom Göteborgsdistriktet. Naturligt nog
omfattade den Delsjöområdet där Kamrat-

gården hade färdigställts 1961 d.v.s. året

före kartans tillkomst. Vi var nu lyckligt

lottade med eget klubbhus och egen karta

lättillgängligt belägna. En tillgång som
betytt mycket för orienteringssektionens

utveckling.

Jag tror jag vågar påstå att Delsjökartan
har blivit Sveriges mest använda karta.

Under årens lopp har den genomgått ett

flertal revideringar. Kartritningen har

sedan fortlöpande varit en stor uppgift.

Den är alltjämt en nödvändighet för

sportens utövande.

Som tävlingsarrangör har föreningen

skapatsig ett gott rykte. Numerasvarar vi

årligen för två stora arrangemang och

dessutom ett antal mindre av motionska-

raktär. Bland större arrangemang som vi

svarat för bör särskilt nämnas 1969 års

SM-budkavle. Orienteringsarrange-

mangen har ju överlag under senare år

samlat mycket stora skaror. Vårt eget
arrangemang 1978 hade ca 2 000 startande.

För att genomföra en sådan tävling krävs

långt över hundratalet funktionärer. Det är

med glädje man kan konstatera att alla

beredvilligt ställer upp vid dessatillfälllen.

Sportens växande popularitet har na-

turligt nog även märkts inom vårförening.

Antalet aktiva har stadigt ökat. Idag

närmar vi oss hundratalet IFK ;are på en
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tagare, en fin deltagarsiffra för dåtidens

nationella tävlingar.

1959 utkom Göteborgs första kurvkarta

ritad av IFK:are. Kartan som var i skala

1:10 000 omfattade de obebyggdadelarna

av Kortedala. Därmed kunde manåterigen

hålla stortävlingar inom stadens gränser.

Premiärloppet på kartan utgjorde en

budkavle i vilken 107 lag ställde upp.

Tävlingen som följdes av många nyfikna

åskådare blev oerhört populär. Sedan

dröjde det tre år innan IFK:s nästa

kurvkarta var klar, för övrigt den andra

inom Göteborgsdistriktet. Naturligt nog
omfattade den Delsjöområdet där Kamrat-

gården hade färdigställts 1961 d.v.s. året

före kartans tillkomst. Vi var nu lyckligt

lottade med eget klubbhus och egen karta

lättillgängligt belägna. En tillgång som
betytt mycket för orienteringssektionens

utveckling.

Jag tror jag vågar påstå att Delsjökartan
har blivit Sveriges mest använda karta.

Under årens lopp har den genomgått ett

flertal revideringar. Kartritningen har

sedan fortlöpande varit en stor uppgift.

Den är alltjämt en nödvändighet för

sportens utövande.

Som tävlingsarrangör har föreningen

skapatsig ett gott rykte. Numerasvarar vi

årligen för två stora arrangemang och

dessutom ett antal mindre av motionska-

raktär. Bland större arrangemang som vi

svarat för bör särskilt nämnas 1969 års

SM-budkavle. Orienteringsarrange-

mangen har ju överlag under senare år

samlat mycket stora skaror. Vårt eget
arrangemang 1978 hade ca 2 000 startande.

För att genomföra en sådan tävling krävs

långt över hundratalet funktionärer. Det är

med glädje man kan konstatera att alla

beredvilligt ställer upp vid dessatillfälllen.

Sportens växande popularitet har na-

turligt nog även märkts inom vårförening.

Antalet aktiva har stadigt ökat. Idag

närmar vi oss hundratalet IFK ;are på en
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Den 23 oktober 1921 skulle IFK Göteborg arrangera den första
orienteringslöpningen för föreningens medlemmar. Starten skulle ske vid

Orgryte gamla kyrka. Tävlingen blev dock inställd på grund av regn. En
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En bild från budkavle-SM 1969, som arrangerades av IFK Göteborg.

del tävlingar. Utmärkt ungdomsarbete har

kraftigt bidragit till att bredda vår
verksamhet.

Resultatmässigt har framgångarna

växlat under de gångna åren. I början av

50-talet uppnåddes många topplaceringar.
Underde senaste åren harfina framgångar
noterats på såväl SM som andra stortäv-
lingar. Föreningen harflitigt varit repre-

senterad på budkavlar med åtskilliga
framskjutna placeringar. Sammanlagt har

erövrats 17 individuella senior DM och37 i

övriga klasser. På budkavlesidan har
hemförts 6 senior DM och 13 i övriga
klasser.

Alltsedan 1956 har inom föreningen

förts en poängtabell där de 12 bästa
tävlingsresultaten under året inräknats.
Under den senaste S-årsperiodenharlistan

3 gånger toppats av Gertrud Andersson och
2 gånger av Lars Andersson. Maratontabel-

len leds överlägset av Åke Andersson.
På seniorsidan har Lars Andersson de

senaste åren med framgång försvarat

föreningens färger med bland annat ett

82

flertal framskjutna SM-placeringar. Näm-
nas bör att Sveriges för närvarande

främste orienterare Kjell Lauri fått sin
orienteringsuppfostran inom klubben.

Han uppnåddeävenfina placeringar under

sin tid i IFK.

Orienteringssporten, som är en typisk

familjeidrott, präglas av stora arbetsinsat-

ser från ledarnas sida. Vi tror att detta

förhållande kommer att bestå samtidigt
som vi är övertygade om sporten skänker

så stor tillfredsställelse att det även
framgent skall finnas villiga krafter för

detta arbete.

EB Skidor

Redan på 40-talet började föreningen att

låta sig representeras på skidtävlingar.
Länge hade orienterarna och skidåkarna

gemensam styrelse, vilket föll sig naturligt

eftersom det i stort sett var samma
medlemmar som ägnadesig åt dessa båda
grenar. Under 60-talet företogs emellertid

 
en uppdelning, vilket främst motiverades

av att verksamheten inom båda dessa

grenar hade vuxit ut så kraftigt att en

uppdelning skulle ge möjligheter att sprida

ledaruppdragen på fler medlemmar. För-

eningen har väl inte nått upp i klass med
specialklubbarna men trots den mycket
växlande snötillgången harett idogt arbete

nedlagts. Numeratillhör föreningen även

här den grupp som regelbundet svararför

tävlingsarrangemang.

Representationen på såväl vanliga
längdtävlingar som skidorienteringar har

vuxit sig allt starkare. Nämnas bör kanske

att även vi håller oss med en stabil
vasaloppstrupp.

Föreningens traditionella vinterläger i

Rörbäcksnäsharblivit allt populärare. En

trivsam vecka som för många utgör

vinterns höjdpunkt där gemenskapen och

träningsfliten samsas om utrymmet.

Om vi även fortsättningsvis begåvas
med vintrar lika den senaste kommerdet

säkert att sätta sina spår inom vår
förening. =
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tävlingsresultaten under året inräknats.
Under den senaste S-årsperiodenharlistan

3 gånger toppats av Gertrud Andersson och
2 gånger av Lars Andersson. Maratontabel-

len leds överlägset av Åke Andersson.
På seniorsidan har Lars Andersson de

senaste åren med framgång försvarat

föreningens färger med bland annat ett
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flertal framskjutna SM-placeringar. Näm-
nas bör att Sveriges för närvarande

främste orienterare Kjell Lauri fått sin
orienteringsuppfostran inom klubben.

Han uppnåddeävenfina placeringar under

sin tid i IFK.

Orienteringssporten, som är en typisk

familjeidrott, präglas av stora arbetsinsat-

ser från ledarnas sida. Vi tror att detta

förhållande kommer att bestå samtidigt
som vi är övertygade om sporten skänker

så stor tillfredsställelse att det även
framgent skall finnas villiga krafter för

detta arbete.

EB Skidor

Redan på 40-talet började föreningen att

låta sig representeras på skidtävlingar.
Länge hade orienterarna och skidåkarna

gemensam styrelse, vilket föll sig naturligt

eftersom det i stort sett var samma
medlemmar som ägnadesig åt dessa båda
grenar. Under 60-talet företogs emellertid

 
en uppdelning, vilket främst motiverades

av att verksamheten inom båda dessa

grenar hade vuxit ut så kraftigt att en

uppdelning skulle ge möjligheter att sprida

ledaruppdragen på fler medlemmar. För-

eningen har väl inte nått upp i klass med
specialklubbarna men trots den mycket
växlande snötillgången harett idogt arbete

nedlagts. Numeratillhör föreningen även

här den grupp som regelbundet svararför

tävlingsarrangemang.

Representationen på såväl vanliga
längdtävlingar som skidorienteringar har

vuxit sig allt starkare. Nämnas bör kanske

att även vi håller oss med en stabil
vasaloppstrupp.

Föreningens traditionella vinterläger i

Rörbäcksnäsharblivit allt populärare. En

trivsam vecka som för många utgör

vinterns höjdpunkt där gemenskapen och

träningsfliten samsas om utrymmet.

Om vi även fortsättningsvis begåvas
med vintrar lika den senaste kommerdet

säkert att sätta sina spår inom vår
förening. =

JEFeBE,AN:

|

"a
En bild från budkavle-SM 1969, som arrangerades av IFK Göteborg.
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EN KOMPLETTi

UPPSTÄLLNING
Hosett bra lag är det inte några stjärnor som avgör en hel serie matcher. Det är jämnheten!

Jämnhetenatt i match efter match ligga steget före motståndarna. Och att orka distansen ut!

Det är vad vi kallar för kvalitet!
När du väljer en produkt ur SABA:s breda program så får du gedigen kvalitet matchat med en

produktutveckling i världsklass. Somhåller distansen ut

SABA - VÄSTTYSK TOPPKVALITET ENDAST HOS FACKHANDLARE!

ABA
VÄSTTYSK TOPPKVALITET/E———
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Jubileunmstyckare

Eric

Pers
son
I

Utan bingon
skulle klubbarna
inte överleva”

Ett rysligt spöke kunde vi skymta då och då i 1978 års sportspalter: hotet
om en kommersialisering av vårelitfotboll. Nåja— lite kommersialiserad
är väl vårelitfotboll redan nu ty för att kunna upprätthålla sin omfattande
verksamhet måste denlita till inkomster utanför klubbarnas interna ram:

bingopengar, reklamintäkter, ersättning från Radio/TV, kommunala

anslag och ev. andra, privata inkomstkällor.

Utan att helt generalisera vågar man påstå

e att de flesta div. I-klubbarna kan med

egna matchinkomster — om än med

stora svårigheter och ibland med något

ofrånkomligt förlustår — finansiera sin

publikinriktade arenaidrott

e men att den med enormaledareinsatser

och stora kostnader bedrivna, samt för

samhället så betydelsefulla bredd- och

ungdomsverksamheten, måste baseras

på extrainkomsterna utifrån.

I all synnerhet är det bingoinkomsterna

som gör det möjligt för oss att överleva.

Ingen av klubbledarna är väl innerst inne

tillfreds med beroendet av bingon — denna

verksamhet som dels är en kanske

välbehövlig kontaktmöjlighet för ensam-

stående och för äldre men på sammagång

ett opium för dem — men när vi nu är

hänvisadetill detta spelguld har vi all rätt

att peka på den allvarliga uraktlåtenheten

hos rikspolitiker och kommunala besluts-

fattare att ge ett helhjärtat stöd åt våra

ansvarsmedvetna klubbar.

Man harstirrat sig blind på isbergets

topp: den strålkastarbelysta showfotbol-

len, men blundat för den så mycketstörre

men samtidigt så mycket mindre iögonfall-

ande bredd- och ungdomsfostran som

utgör isbergets undervattendel.

Menvisst finns det folk som harkritiska

synpunkter på oss och våra önskemål. I

”GT” läste jag någon gång i höstas en

intervju med Göteborgs politiske fritids-

bas som något hotfullt uttryckte sig så här:

"Jag ställer mig mycket tveksam till att

gå in aktivt och stödja elitfotbollen som

den bedrivs i dag med mycket höga

övergångssummor och spelarersätt-

ningar ””.

EH Fotboll folkteater

Ett dylikt synsätt är ej så sällsynt hos våra

översåtar och det är ganska bestickande.

Men nu är det en gång så att övergångs-

summoralltid är lägre i verkligheten än på

sportsidorna och i längden och oftast

innebär de endast ett byte av pengar. Vad

spelarersättningarna beträffar lägges de i

vanlig ordning till de aktivas ”civila”

inkomster och med hänsyntill de många

tränings-, tävlings- och resdagarna blir

fotbollstimpengen efter skatt så låg att

inget kommunalråd skulle vilja acceptera

den.

Nu ärju den här ifrågavarande Gunnar

Larsson en hygglig och förstående själ och

helt privat står det nog klart för honom att i

stressade nutidsmänniskors fritid är den

integrerade och oersättliga avkoppling,

som arenafotbollen utgör, en företeelse

som förtjänar mer av förståelse än av

klander.

Publiken på den ”riktiga” teatern kräver
stil och klass på de agerande skådespelar-
na. Även på dens k ”folkteatern””, hoc est
storfotbollen, ställs höga krav och även

den behöver ekonomiska resurser och

rörelsefrihet.  

e Efter en idrottskonferens i Stockholm

yttrade sig landstingsrådet Åke Pettersson

(c) så här:

”En kommersialisering av olika

idrottsgrenar som minskar bredden och

ungdomsverksamheten är det största hotet

mot idrottsrörelsen”
och fortsätter så här:
"Samhället måste genom stat, kommun

och landsting vara berett att ekonomiskt

stödja idrotten utan att styra den. I

samhällets bidragsgivning måste framfö-

rallt ledareutbildning samt barn- och

ungdomsverksamhet prioriteras ””.

EB Tacksam mot sponsorer

I det sista avsnittet är vi helt eniga med herr

Pettersson. Men vad det första stycket

beträffar så kan man svara att i avsaknad

av ett rejält samhälleligt stöd är det just
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hyser en varm känslaför idrott i allmänhet
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egna favoriternas framgångar. De bör

hedras helhjärtat i st f att betraktas som en
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Ett rysligt spöke kunde vi skymta då och då i 1978 års sportspalter: hotet
om en kommersialisering av vårelitfotboll. Nåja— lite kommersialiserad
är väl vårelitfotboll redan nu ty för att kunna upprätthålla sin omfattande
verksamhet måste denlita till inkomster utanför klubbarnas interna ram:

bingopengar, reklamintäkter, ersättning från Radio/TV, kommunala

anslag och ev. andra, privata inkomstkällor.

Utan att helt generalisera vågar man påstå

e att de flesta div. I-klubbarna kan med

egna matchinkomster — om än med

stora svårigheter och ibland med något

ofrånkomligt förlustår — finansiera sin

publikinriktade arenaidrott

e men att den med enormaledareinsatser

och stora kostnader bedrivna, samt för

samhället så betydelsefulla bredd- och

ungdomsverksamheten, måste baseras

på extrainkomsterna utifrån.

I all synnerhet är det bingoinkomsterna

som gör det möjligt för oss att överleva.

Ingen av klubbledarna är väl innerst inne

tillfreds med beroendet av bingon — denna

verksamhet som dels är en kanske

välbehövlig kontaktmöjlighet för ensam-

stående och för äldre men på sammagång

ett opium för dem — men när vi nu är

hänvisadetill detta spelguld har vi all rätt

att peka på den allvarliga uraktlåtenheten

hos rikspolitiker och kommunala besluts-

fattare att ge ett helhjärtat stöd åt våra

ansvarsmedvetna klubbar.

Man harstirrat sig blind på isbergets

topp: den strålkastarbelysta showfotbol-

len, men blundat för den så mycketstörre

men samtidigt så mycket mindre iögonfall-

ande bredd- och ungdomsfostran som

utgör isbergets undervattendel.

Menvisst finns det folk som harkritiska

synpunkter på oss och våra önskemål. I

”GT” läste jag någon gång i höstas en

intervju med Göteborgs politiske fritids-

bas som något hotfullt uttryckte sig så här:

"Jag ställer mig mycket tveksam till att

gå in aktivt och stödja elitfotbollen som

den bedrivs i dag med mycket höga

övergångssummor och spelarersätt-

ningar ””.

EH Fotboll folkteater

Ett dylikt synsätt är ej så sällsynt hos våra

översåtar och det är ganska bestickande.

Men nu är det en gång så att övergångs-

summoralltid är lägre i verkligheten än på

sportsidorna och i längden och oftast

innebär de endast ett byte av pengar. Vad

spelarersättningarna beträffar lägges de i

vanlig ordning till de aktivas ”civila”

inkomster och med hänsyntill de många

tränings-, tävlings- och resdagarna blir

fotbollstimpengen efter skatt så låg att

inget kommunalråd skulle vilja acceptera

den.

Nu ärju den här ifrågavarande Gunnar

Larsson en hygglig och förstående själ och

helt privat står det nog klart för honom att i

stressade nutidsmänniskors fritid är den

integrerade och oersättliga avkoppling,

som arenafotbollen utgör, en företeelse

som förtjänar mer av förståelse än av

klander.

Publiken på den ”riktiga” teatern kräver
stil och klass på de agerande skådespelar-
na. Även på dens k ”folkteatern””, hoc est
storfotbollen, ställs höga krav och även

den behöver ekonomiska resurser och

rörelsefrihet.  

e Efter en idrottskonferens i Stockholm

yttrade sig landstingsrådet Åke Pettersson

(c) så här:

”En kommersialisering av olika

idrottsgrenar som minskar bredden och

ungdomsverksamheten är det största hotet

mot idrottsrörelsen”
och fortsätter så här:
"Samhället måste genom stat, kommun

och landsting vara berett att ekonomiskt
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samhällets bidragsgivning måste framfö-

rallt ledareutbildning samt barn- och

ungdomsverksamhet prioriteras ””.
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Blåvitt
mitt lag

Gunnar Larsson

Jubileunmstyckare
Ginna)   

 

Varför har Anders Bernmar bett mig delta med en artikel i ”Blå-Vitts””
jubileumskrift? Vad förväntar mansig att en politiker skall skriva när
stadens mest framgångsrika fotbollsklubbfirar jubileum?
Är det den ”eviga” frågan om elitens betydelse för bredden? Troligen
förväntas man ha alldeles speciella synpunkter på just detta område!
0 Men medan man funderar över dessa

infallsvinklar så är det andra tankar och

andrabilder som träder fram för ens inre.

Och så växer beslutet fram. Det skall inte

bli någon artikel om elit kontra bredd. Det
skall inte bli någon artikel om speciellt stöd

för elitidrott, om reklamrätt och allt annat

som normalt skall ingå i en politikers

åsikter.

Nej, lusten att beskriva ”mina” bilder
är alldeles för stor för att trängas undan.

Det är mångabilder. Skiftande bilder. Men

alla har tillsammans präglat ”mitt”

förhållande inte bara till IFK Göteborg,
utan till fotboll och idrott överhuvudtaget.

Låt mig få sorterabildernaså vi får dem

i tidsordning.

Denförsta bilden är något som tillhör

ens första minnesbild överhuvudtaget. Det
är barndomens första besök på en
fotbollsarena. På Gamla Ullevi. När man

gått igenom insläppet vid Allén och fick
passera den förgård som då fanns på
Gamla Ullevi innan man nådde fram till

uppgångentill läktaren. Bilden man minns

är det fantastiska myller av människor som

fanns där. Som både skrämde och
fascinerade. Då var det skönt att ha fars

trygga hand att ty sig till när det kändes

alltför oroligt för en liten parvel i

7-årsåldern. Det märkliga är att minnesbil-

der från dessa år gäller inte spel eller
spelaren på planen utan det är folklivet
före matchen som framträder som alldeles
levande och klar.

 

Den andra bilden däremot är starkt

koncentreradtill innerplan och då framför

allt den del av gräsmattan som gick mellan

planens ytterlinje och publiken. Där satt

man på verklig hedersplats. Man satt
alldeles intill lagledarbänken och hade

möjlighet att både lyssna och se hur

lagledare och tränare ropadeutsina order.
Vad var då anledningen till att man fick

sitta där. Jo, man hade fått det finaste

”snajs” som fanns för en 12-åring på den

tiden. Mansålde ”gött” för Galligani. Med
grön låda på magen. Betalningen hade man

för det mestatagit ut i Kanolds ”Mexika-

nare” redan innan redovisningen skedde

men även om det inte blev så många kronor

i förtjänst så var det ersättning nog att
kunna få se IFK:s matcheralldeles gratis
och dessutom från allra bästa plats.

EH Fotboll naturligt

Det var väl i dessa år som manpräglades

till ”blå-vit”. Min far hade ett förflutet i

IFK och detta var självfallet något som

 

Eric Persson
Forts. från föregående sida

Förhållandena här hemma kan ju ej
jämföras med dem utomlands. Jag syftar

då på de engelska klubbarna med deras

bolagsform, där dock aktieägarna får

betraktas som ett slags sponsorer, eller på

de kontinentala storklubbarna med privata

donatorer av för oss ofattbart höga belopp
— här får man dockta i betraktande att

många av dessa hjälpinsatser är avdrags-

gilla och alltså blir obeskattade.

Men ”kommersialiseringen” kan ibland

ta former som för oss verkar helt
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trämmande. I Österrike t ex ingår numera

sponsorfirmornas namni själva klubbnam-
nen: de 5 klubbar som i fjor deltog i

Internationaler Fussball-Cup hette

sålunda:

Sparkasse Swarovski, Innsbruck
SK Rapid Wienerberger, Wien

SK Sturm--Durisol, Graz
First Vienne FC Rank Xerox, Wien
”Koerting” TV/GAK, Graz

Wiener Sportclub-Post, Wien

Så långt lär det näppeligen gå hemma hos
oss även om nu Aftonbladet någon gångi

september roade sig med att förse de

allsvenska klubbarna med firma-prefix:

Ica-Öster, Ica II-Kalmar FF, Volvo-IFK
Göteborg, SE-banken-Malmö FF etc etc.

Det förvånar mig dock att inte även IFK

Göteborg betecknats som tillhörande

SE-banken. Både Blåvitt och Malmö FF

har ju var sin direktör från denna bank som

ordförande. På båda håll är vi stort nöjda
med dem och ännu har inte Marcus

Wallenberg sökt förmå dem att påverka
ossieneller annan riktning. =

Fotnot:

Eric Perssonär f d ordförande i MFF. F d

UK-ordförande och en legendarisk svensk

fotbollsledare.
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Fotnot:

Eric Perssonär f d ordförande i MFF. F d

UK-ordförande och en legendarisk svensk

fotbollsledare.



man kände sig mäkta stolt över inför

skolkamrater. Att ”malligt” kunna säga

”min farsa har spelat med i IFK:s A-lag”,
var något som verkligen imponerade. Så

här i efterhand förstår man ju att det under

sådana förhållande var ganska otänkbart

att hålla på något annat än Kamraterna.

Det var ganska naturligt att man själv

började spela fotboll. Det fanns liksom

inget annat. Det var också ganskanaturligt

att man drömde om att en gång få spela
med i Kamraterna. Mansa detväl aldrig till
någon, men försig själv drömde man om
den dag som man skulle springa in på

Ullevi under folkets våldsamma jubel.

Drömmarna tog sig också så konkreta
uttryck att jag i 15-årsåldern sökte min

lycka i den blå-vita dräkten. Spelade något
år i pojklag och även vissa matcher i

juniorlaget. Det blev som sagt ingen längre

tid men tillräckligt länge för att man skulle

inse att man var några nummerförliten

som fotbollsspelare för att kunna räkna

medatt man skulle kunna kvalificera sig till

något Blå-Vitt A-lag.

Detfinns några bilder som man bär med

sig av IFK och som samtidigt har beröring

med politik.

Den ena harsitt ursprung i att i mina

föräldrars bekantskapskrets ingick Ernst

Andersson och Fritz Berg. Två för
IFK-kännare stora spelare. Jag minns när

min far berättade om att dessa två blivit
uttagna för att spela med landslaget i
Berlin-Olympiaden 1936, men att man
tackat nej därför att man hyste så stark
antipati för Hitler och nazismen. Jag minns
ännuvilka starka känslor detta väckte hos

mig. Även senare har jag förundrats över

den starka känsla som fanns hos dessa två
arbetargrabbar som trots att det måste ha

varit oerhört lockande att få delta i en
olympiad, ändå hade krafter att säga nej.
Som redan 1936, klart kunde se vart
Tyskland var på väg. Vid denna tidpunkt

var ju inte heller resor utanför landets

gränser så vanliga som de är idag. Men
trots detta tog man konsekvensernaav ett

politiskt ställningstagande. Jag minns

dennaskildring varje gång man diskuterar

frågan huruvida idrott och politik hör ihop!

EB Elit och bredd

Den andra bilden med politik i finns från
senare datum. Jag hade under några få år
den stora förmånen att i idrottsfrågor få
samarbeta med Erik Johannesson. En av

de stora ledarna både inom Kamraterna
och inom Arbetarrörelsen i Göteborg. Det
var åtskilliga stunder som vi diskuterade

idrott i allmänhet men framförallt fotboll.

Jag vet ingen som så klart som Erik såg

sambandet mellan elit och bredd. Att man

måste ge goda förutsättningar för den

breda ungdomsidrotten om manskall få en

bra elit längre fram. Erik Johannesson var

ordförande i IFK underen period men jag

tror att han trots ett härligt engagemang för

A-lagets resultat ändå kände allra mest för

den ungdomsverksamhet som finns inom

idrotten, inte bara i Kamraterna utan i

idrotten överhuvudtaget.

Jag minns också hurivrig Erik blev när

han talade om alla de ungdomsledare som

finns i föreningslivet och vilka stora

sociala insatser dessa gör.

Det var vid ett sådanttillfälle vi kom att
tala om Erhard Svanborg. Den store

ungdomsledaren, som tjänade IFK under

mer än 40 år. Jag hade lärt känna Erhard
underåret i pojklaget i mitten av 50-talet.
Han var redan då hårt märkt av sjukdom.
Jag minnstydligt bilden av honom när han

kom till träning och matcher. Han hade

oerhört svårt att gå, men inget kunde
hindra honom att kommatill Ullevi för att
följa något av alla de ungdomslag som

fanns i föreningen.

Vilka lag som Erhard Svanborg formellt
hade ansvar för vet jag inte, men i
praktiken kände han ansvar för allt som
hade med ungdomssektionen att göra.

Detta är egentligen den allra tydligaste
av ”mina” bilder av IFK. Bilden av en
ledare som totalt går upp i sitt ideella
engagemang för sin förening. I ett

engagemang ochi en intensiv känsla för att

hjälpa de ungdomar som fannsi hanslag, i

hans förening. Erhard Svanborg var den

första stora idrottsledare jag mött.

Det finns en uppenbar risk att en

jubileumsskrift av det här slagettill största
delen kommer att handla om fotboll och
A-lagets skiftande öden genom åren.

Av den anledningen tror jag att det är

väsentligt att påminna om insatser av det

slag som Erhard Svanborg gjorde för sin

förening.

EB Svanborg en symbol

Jag är fullt medveten om att det har funnits

och finns många i de blå-vita leden som
gjort och görstora insatser av ideell natur,

meneftersom jag bäst känner och själv har

upplevt Erhard Svanborg så får han stå
som en symbolför alla dessa människor.

Utan vars insatser IFK Göteborg inte

skulle kunnafira sitt 75-årsjubileum detta
år. Därför att IFK Göteborg helt enkelt
inte existerat utan dessa människors

insatser. Jag tänker på alla de ledare som

utan att bli rubrikernas män arbetat i

samma anda som Erhard Svanborg. De

ledare som gjort att ”Blå-Vitt” inte bara är

ett elitlag, utan också en förening som varit
en hemvist för tusentals ungdomar.

Här finns det verkligt betydelsefulla i

enidrottsförenings verksamhet. Att lyckas
skapa en känsla av samhörighet och

gemenskap, så att människor känner för

att göra alldeles speciella insatser för

föreningen och för dem som finns som

medlemmari föreningen.
Någonstans i allt detta så möts Erik

Johannesson och Erhard Svanborg. Båda
medett stort personiigt engagemangföratt

ställa upp för människor. Att hjälpatill där

man behövs.

 
Ungdomsledarna, här IFK:s Bosse

Johansson, gör en stor social insats.

Någonstans i allt detta möts också
idrott och politik. Att det är viktigt att göra

politiska insatser för att idrott och

föreningsliv skall få så bra förutsättningar
som möjligt. Inte i första hand för att IFK

Göteborgs A-lag skall komma2:a i stället

för 4:a i allsvenskan utan i första hand för

att IFK Göteborg skall kunna fullfölja sin

sociala roll i samhället. För att IFK skall

kunna fungera som förening också utanför
fotbollsplanen.

I ett längre perspektiv så är det inte
segrar och vinster som betyder någonting

utan det viktigaste ligger i att man i
idrottsföreningen får ett kamratskap och
en gemenskap som sträcker sig vidare i

tiden, även efter det att man slutat sin
aktiva idrottsutövning. För alla oss som

slutat med den aktiva idrotten, så är det ju

så att vi ser tillbaka på vårt idrottsutövande
medstor glädje. Därvi fått upplevelser och

spänning, men framför allt ett fint
kamratskap.

Det är också fråga om människors
engagemang för varandra. Jag följer med

stort intresse den fadderverksamhet som

IFK startat för att hjälpa ungdomar som av
olika anledningar kommit snett i vårt
samhälle. Detta är ett utmärkt exempel på

ett socialt engagemang som jag verkligen

hoppas skall lyckas och förhoppningsvis

också utökas. Detta och allt det andra
ungdomsarbete som Ni utfört under 75 års
tid känns mer viktigt än aldrig så fina
medaljer.

Mendetärklart att det känns skönt när

Ralf eller Torbjörn just nätat och Ullevi
jublar! Trots allt! =

 

Fotnot:

Gunnar Larsson är kommunalråd och

ordförande i fritidsnämnden.
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sociala roll i samhället. För att IFK skall

kunna fungera som förening också utanför
fotbollsplanen.

I ett längre perspektiv så är det inte
segrar och vinster som betyder någonting

utan det viktigaste ligger i att man i
idrottsföreningen får ett kamratskap och
en gemenskap som sträcker sig vidare i

tiden, även efter det att man slutat sin
aktiva idrottsutövning. För alla oss som

slutat med den aktiva idrotten, så är det ju

så att vi ser tillbaka på vårt idrottsutövande
medstor glädje. Därvi fått upplevelser och

spänning, men framför allt ett fint
kamratskap.

Det är också fråga om människors
engagemang för varandra. Jag följer med

stort intresse den fadderverksamhet som

IFK startat för att hjälpa ungdomar som av
olika anledningar kommit snett i vårt
samhälle. Detta är ett utmärkt exempel på

ett socialt engagemang som jag verkligen

hoppas skall lyckas och förhoppningsvis

också utökas. Detta och allt det andra
ungdomsarbete som Ni utfört under 75 års
tid känns mer viktigt än aldrig så fina
medaljer.

Mendetärklart att det känns skönt när

Ralf eller Torbjörn just nätat och Ullevi
jublar! Trots allt! =
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man kände sig mäkta stolt över inför

skolkamrater. Att ”malligt” kunna säga

”min farsa har spelat med i IFK:s A-lag”,
var något som verkligen imponerade. Så

här i efterhand förstår man ju att det under

sådana förhållande var ganska otänkbart

att hålla på något annat än Kamraterna.

Det var ganska naturligt att man själv

började spela fotboll. Det fanns liksom

inget annat. Det var också ganskanaturligt

att man drömde om att en gång få spela
med i Kamraterna. Mansa detväl aldrig till
någon, men försig själv drömde man om
den dag som man skulle springa in på

Ullevi under folkets våldsamma jubel.

Drömmarna tog sig också så konkreta
uttryck att jag i 15-årsåldern sökte min

lycka i den blå-vita dräkten. Spelade något
år i pojklag och även vissa matcher i

juniorlaget. Det blev som sagt ingen längre

tid men tillräckligt länge för att man skulle

inse att man var några nummerförliten

som fotbollsspelare för att kunna räkna

medatt man skulle kunna kvalificera sig till

något Blå-Vitt A-lag.

Detfinns några bilder som man bär med

sig av IFK och som samtidigt har beröring

med politik.

Den ena harsitt ursprung i att i mina

föräldrars bekantskapskrets ingick Ernst

Andersson och Fritz Berg. Två för
IFK-kännare stora spelare. Jag minns när

min far berättade om att dessa två blivit
uttagna för att spela med landslaget i
Berlin-Olympiaden 1936, men att man
tackat nej därför att man hyste så stark
antipati för Hitler och nazismen. Jag minns
ännuvilka starka känslor detta väckte hos

mig. Även senare har jag förundrats över

den starka känsla som fanns hos dessa två
arbetargrabbar som trots att det måste ha

varit oerhört lockande att få delta i en
olympiad, ändå hade krafter att säga nej.
Som redan 1936, klart kunde se vart
Tyskland var på väg. Vid denna tidpunkt

var ju inte heller resor utanför landets

gränser så vanliga som de är idag. Men
trots detta tog man konsekvensernaav ett

politiskt ställningstagande. Jag minns

dennaskildring varje gång man diskuterar

frågan huruvida idrott och politik hör ihop!

EB Elit och bredd

Den andra bilden med politik i finns från
senare datum. Jag hade under några få år
den stora förmånen att i idrottsfrågor få
samarbeta med Erik Johannesson. En av

de stora ledarna både inom Kamraterna
och inom Arbetarrörelsen i Göteborg. Det
var åtskilliga stunder som vi diskuterade

idrott i allmänhet men framförallt fotboll.

Jag vet ingen som så klart som Erik såg

sambandet mellan elit och bredd. Att man

måste ge goda förutsättningar för den

breda ungdomsidrotten om manskall få en

bra elit längre fram. Erik Johannesson var

ordförande i IFK underen period men jag

tror att han trots ett härligt engagemang för

A-lagets resultat ändå kände allra mest för

den ungdomsverksamhet som finns inom

idrotten, inte bara i Kamraterna utan i

idrotten överhuvudtaget.

Jag minns också hurivrig Erik blev när

han talade om alla de ungdomsledare som

finns i föreningslivet och vilka stora

sociala insatser dessa gör.

Det var vid ett sådanttillfälle vi kom att
tala om Erhard Svanborg. Den store

ungdomsledaren, som tjänade IFK under

mer än 40 år. Jag hade lärt känna Erhard
underåret i pojklaget i mitten av 50-talet.
Han var redan då hårt märkt av sjukdom.
Jag minnstydligt bilden av honom när han

kom till träning och matcher. Han hade

oerhört svårt att gå, men inget kunde
hindra honom att kommatill Ullevi för att
följa något av alla de ungdomslag som

fanns i föreningen.

Vilka lag som Erhard Svanborg formellt
hade ansvar för vet jag inte, men i
praktiken kände han ansvar för allt som
hade med ungdomssektionen att göra.

Detta är egentligen den allra tydligaste
av ”mina” bilder av IFK. Bilden av en
ledare som totalt går upp i sitt ideella
engagemang för sin förening. I ett

engagemang ochi en intensiv känsla för att

hjälpa de ungdomar som fannsi hanslag, i

hans förening. Erhard Svanborg var den

första stora idrottsledare jag mött.

Det finns en uppenbar risk att en

jubileumsskrift av det här slagettill största
delen kommer att handla om fotboll och
A-lagets skiftande öden genom åren.

Av den anledningen tror jag att det är

väsentligt att påminna om insatser av det

slag som Erhard Svanborg gjorde för sin

förening.

EB Svanborg en symbol

Jag är fullt medveten om att det har funnits

och finns många i de blå-vita leden som
gjort och görstora insatser av ideell natur,

meneftersom jag bäst känner och själv har

upplevt Erhard Svanborg så får han stå
som en symbolför alla dessa människor.

Utan vars insatser IFK Göteborg inte

skulle kunnafira sitt 75-årsjubileum detta
år. Därför att IFK Göteborg helt enkelt
inte existerat utan dessa människors

insatser. Jag tänker på alla de ledare som

utan att bli rubrikernas män arbetat i

samma anda som Erhard Svanborg. De

ledare som gjort att ”Blå-Vitt” inte bara är

ett elitlag, utan också en förening som varit
en hemvist för tusentals ungdomar.

Här finns det verkligt betydelsefulla i

enidrottsförenings verksamhet. Att lyckas
skapa en känsla av samhörighet och

gemenskap, så att människor känner för

att göra alldeles speciella insatser för

föreningen och för dem som finns som

medlemmari föreningen.
Någonstans i allt detta så möts Erik

Johannesson och Erhard Svanborg. Båda
medett stort personiigt engagemangföratt

ställa upp för människor. Att hjälpatill där

man behövs.

 
Ungdomsledarna, här IFK:s Bosse

Johansson, gör en stor social insats.

Någonstans i allt detta möts också
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Den ”Blåvita”
andan och de
”goa” känslorna

— KanPer-Olofsäga mig vaden älva är?
— Deelagöteborgskamraterna.
— Nuhandlardet verkligen inte om fotboll.
— Jaså, dåmenarla fröken GAIS.

O Nu handlar det inte heller om fotboll.

Det vill säga: det här blir ingen teknisk

beskrivning av Svarte Filips tåkanoner.

Ingen klagolista över Ralfs skador. Ingen

pajkastning på målvakten som blev kortare

när han hoppade. Inte ens en analys av det

oförglömliga derby 1976 när 50.600blåvita

och 90 grön/svarta åskådare såg IFK slå

GAIS med 3-1.

Mendetärlite av den goa känslan man

har när man är en av de 50.600 och ser

änglarna spela ränderna av makrillarna.

Andanalltså. Den blåvita anda som är

mycket starkare och varmare än den fåniga

göteborgsanda som hålls vid liv av stadens

tynande bestånd av redare, kritstrecks-

ränder och öisare.

Kängan som flög av.

— Tur han inte nicka.

Supersupportern Morgan som jiggaderätt

in i duschenför att kramasina hjältar efter

en seger på Gamla Ullevi. Hjältarna var

nakna, men Morgan hade sin nya

vårkostym av cheviot.

Kulan i luften. Gräset är grönt. Vi

älskar dem när de vinner. Inte mindre när

de åker på däng.

— Du måste ta ner bollen, Peppen,

som tränare Walter Propst skrek.

— Den kommer la ner av sig själv,

sa Bebben.

I lekskolan lekskolan i Bö, fanns, när jag

var liten, en kille vid namn Möss-Joe. Han

höll på blåvitt. Vi andra ägnade oss åt att

byta bilder och filmstjärnor. Någon

kanske hejadelite svalt på Örgryte. Annat

var det med Möss-Joe.

 
Världens bästa publik på väg till Ullevi. 

Redanvid fem års ålder var haninte till

att tala med på flera dagar när IFK fått

stryk. Han bara gick omkring och blängde.

Det märkliga var att alla förstod honom.

Han behövde inte ens mumla med i

bordsbönen före mellanmålet. Men när

blåvitt vunnit sken solen över Bölekskola.

Och det var just det år IFK besegrade

Halmstad BK i kvalet och Fölet debute-

rade.

Möss-Joe stod på Gamla Ullevi och
skrek av lycka. Han märkte inte ens att

hanslivs första lösa tand fastnade i en halv

special.
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beskrivning av Svarte Filips tåkanoner.

Ingen klagolista över Ralfs skador. Ingen

pajkastning på målvakten som blev kortare

när han hoppade. Inte ens en analys av det

oförglömliga derby 1976 när 50.600blåvita

och 90 grön/svarta åskådare såg IFK slå

GAIS med 3-1.

Mendetärlite av den goa känslan man

har när man är en av de 50.600 och ser

änglarna spela ränderna av makrillarna.

Andanalltså. Den blåvita anda som är

mycket starkare och varmare än den fåniga

göteborgsanda som hålls vid liv av stadens

tynande bestånd av redare, kritstrecks-

ränder och öisare.

Kängan som flög av.

— Tur han inte nicka.

Supersupportern Morgan som jiggaderätt

in i duschenför att kramasina hjältar efter

en seger på Gamla Ullevi. Hjältarna var

nakna, men Morgan hade sin nya

vårkostym av cheviot.

Kulan i luften. Gräset är grönt. Vi

älskar dem när de vinner. Inte mindre när

de åker på däng.

— Du måste ta ner bollen, Peppen,

som tränare Walter Propst skrek.

— Den kommer la ner av sig själv,

sa Bebben.

I lekskolan lekskolan i Bö, fanns, när jag

var liten, en kille vid namn Möss-Joe. Han

höll på blåvitt. Vi andra ägnade oss åt att

byta bilder och filmstjärnor. Någon

kanske hejadelite svalt på Örgryte. Annat

var det med Möss-Joe.

 
Världens bästa publik på väg till Ullevi. 

Redanvid fem års ålder var haninte till

att tala med på flera dagar när IFK fått

stryk. Han bara gick omkring och blängde.

Det märkliga var att alla förstod honom.

Han behövde inte ens mumla med i

bordsbönen före mellanmålet. Men när

blåvitt vunnit sken solen över Bölekskola.

Och det var just det år IFK besegrade

Halmstad BK i kvalet och Fölet debute-

rade.

Möss-Joe stod på Gamla Ullevi och
skrek av lycka. Han märkte inte ens att

hanslivs första lösa tand fastnade i en halv

special.
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Med åren växte också vi andrai vishet.
Vi slutade bytabilder och filmstjärnor. Vi

blev blåvita på heltid. Det är trevligt.
I allmänhet är det gott tryck på läktarna

när IFK gör mål. Ändå är inte fanatismen

så svår som i England. Det är t.ex. väldigt

få blåvita som tar omvägen över Ullevi
med kistan under armen på väg till

svärmors begravning.

Somliga avarterfinns förstås. Sen ölburks-

förbudet kom består det mest av att något

fåtal som missar matchen för att de
bommar bron över Mölndalsån. Annars är

det gott tryck. Pylonerna viker sig och

himlen lyfter sig när IFK gör mål. GAIS”

ynkliga raketer framstår som rena barn-

kammarplojen.

Mysigast har gängen på ståplats med egna

favoritställen match efter match. Det är de

som håller änglaindustrin under armarna.

Änglahåret tvättat i blåvitt shampo, ena

benet blått och andravitt, Gunnar Gren på

kalsongerna och Bebben tatuerad på

bröstet.

Reine Olausson
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— Orimliga krav ställs på oss, så Hasse

Karlsson efter en match där ingen kunde

höra domarens pipa för avgrundsvrålen
från läktarna.

— Orimliga krav, omöjliga att leva upp

till. Jag har ett lag som består av vanliga

människor.

Det är ju det som är så bra. Ingen väntar

sig några övermänniskor. Inte utanför

plan.

Bebben är fortfarande plåtslagare på

Götaverken. Ralf Edström ställde upp som

konkurrent till ”Den blomstertid nu

kommer” när Gärdsåsskolan i Kortedala

hade våravslutning. Reine Almquist

tackade nej till proffskontrakt i Holland.

Han kundeinte uthärda tanken att avstå
från Hedens korv under en längretid.

Och tänk när hela Sveriges och t o m

hela Göteborgs center Murren utvandrade

till Amerikaför gott i början av tjugotalet.

Han vinkade adjö vid amerikakajen i sin

smörgåsnisseuniform för att jobbasig över

 

pölen. ”Nuär det sorg i Göteborg” skrev

tidningarna.

Det är riktigt. När lirare som Murren

emigrerarblir det sorg i Göteborg. Inte när

redarna dör.

1904. Det var ett tag sen. Inga

komplicerade övergångar. Bara snöra på

sig kängorna ochgå in och spela. Redan då
var Jonsered en god grund att hämta

blåvita plantor i. Och folk som hejar på

Jonsered hejar i allmänhet också på
blåvitt. Det är inte invecklat alls.

Jag bor bara en rejäl luftpastej från

Jonsered ochhari mitt jobb haft anledning

att forskalite i Jonsereds historia. Men det

kvittar vad man försöker ta reda på av

gammalt folk kring bruket, så hamnar man

på fotboll. Frågar jag om arbetarbostä-
derna börjar någon lyriskt beskriva vilken

ärta Lindorff Andersson fick in genom ett

stängt fönster. Frågar jag om kommendör-

kapten Gibson säger man att gubben gavi

alla fall John Olsson en fotboll.

Står vi vid herrgården och ser ner över

Aspenär det alltid någon som minns när
Konrad Törnquist majestätiskt rodde över

sjön i sin blåvitmålade eka. Ena åran vit,

andra blå. Stockholmståget då? Ja då

berättar man att tåget stannade extra i

Bokedalen för tre personer. Friherre Oscar

Dickson. Kung Oscar II. Och Erik
Börjesson när han kom hem efter en match.

Erik Börjesson, Konrad Törnquist, Lin-

dorff Andersson, John Olsson och Henning

Svensson kom till IFK 1907. De hade lärt

sig spela fotboll av fröken Månsson på
skolgården. Honläste reglerna högt ur en

bok stående på mittfältet.
Inte konstigt att självgodhet och

högfärd aldrig smugit sig in i den blåvita

andan.

Under ”derbyt” IFK-Elfsborg på

våren -78 stod en liten kille och skrek i

nittio minuter och var därav alldeles blåvit

i ansiktet. Han tappade bara andan när

Torbjörn gjorde mål. Efter matchen

slutade den lille killen att skrika och bara

log. Han förklarade:

— Jag har en kusse som har en kusse

som är kusse med Reine Olausson.

— Kusse?

— Kusin ja.

— Har du träffat Reine Olausson?

— Jag har sett honom i en bil en gång.

Dåsajag att jag har en kusse som har en

kusse som är kusse med Reine Olausson.

— Vad sa han då?

— Han, sa Jaha och så körde han.

Denne lille blåvite man var mycket
belåten med detta. Mer påträngande än så

behöver supporterskapet inte bli. Det

sitter inte i halsduken. Det sitter i hjärtat.

Egentligen har varendablåvit en kusse

som har en kusse som är kusse med en

blåvit spelare. ,

Fotnot:

Viveka Sundwall är författare och journa-

list.
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Lennart ”Duke” Crusner

”Ceve” Linde första stjärnan!

I IFK Göteborgsallra första rapport om sin verksamhettill
Riksidrottsförbundet uppgavs det att föreningen bland sina sektioner hade
en för ”snö & isidrott””. Detta kanske uppfattas som en grov överdrift av
dagens medlemmarav den framgångsrika skridskosektionen, som bestämt
hävdaratt det inte funnits några IFK-skrinnare förrän i början av 50-talet,
då den berömde mästergångaren Harry Olssontog initiativet till
organiserade skrinnaraktiviteter. Men naturligtvis är rapporten
sanningsenlig.

O Redani januari 1905 — alltså blott några
månader efter det att IFK bildats -—-
anordnades de första klubbmästerskaps-
tävlingarna och så här står det ordagranti
årsberättelsen:

”I januari anordnades skridskotäf-

lingar å 500 & 1.500 mtr. 1:sta pris å 500 mtr
af James Andersson, silfvermedalj, tid 67

sek. 2:dra pris af Herbert Johansson,

bronsmedalj, tid 70 sek. 1.500 mtr 1:sta

pris af James Andersson, silfvermedalj, tid

4m 16 sek. 2:drapris af Herbert Johansson,

bronsmedalj, tid 4 m 18 sek. Anmärkning-

ar: De dåligatidernafå tillskrifvas den med

tumshögt vatten betäckta mycket dåliga
isen samt en orkanlik storm som rådde

undertäflingen.”

Striden stod sålunda hård mellan två
styrelseledamöter, ty Herbert Johansson

var IFK:s förste intendent och James

Andersson en av två suppleanter. Herbert

blev ju sedermera sekreterare i fyra år och

ordförande under två perioder i samman-

lagt 17 år och få har väl betytt så mycket
för IFK:s utveckling som denne dynamis-

ke ledare som sammanlagt innehade

styrelseposter i 34 år.
En annan tävling från seklets början

som också förtjänar uppmärksamhet ägde

rum 1909 på sjön Aspen. Referatet i G-P
förtjänar att återges i sin helhet:

”Skridskoavdelningen inom IFK hadei

går utfärd till Aspen invid Jonsered under

livlig tillslutning. Efter tågets ankomst vid

elvatiden riggade skridskoseglarne till

under det funktionärerna utstakade en

dryg åtta kilometers triangelbana. Efter

seglingen tävlades i hastighetsåkning på

500 meter å en provisorisk bana. Isen var
ganska god med undantag av att den här

och därvarlitet spröd, vilket naturligtvis
orsakade de tävlandelitet obehag.

Resultat av tävlingen blev:
Skridskosegling c:a 8 kilometer (9

tävlande): 1 pris Nils Nilssontid 20 min 39
1/5 sek; 2 pris Carl Nilsson tid 21 min 1 2/5
sek; 3 pris Oscar Boije af Gennäs 21 min 52
sek; 4 pris Johan Nilsson 22 min 29 4/5 sek;
5 pris Ivar Larsson; 6 pris Rolf Johansson.

Bo Karénus, här under ett VM-lopp på Ullevi.

Hastighetsåkning 500 meter (4 täv-
lande): 1 pris Carl Linde tid 58 4/5 sek; 2
pris Herbert Johanssontid 61 sek (föll); 3
pris Rolf Johansson tid 63 sek.”

Och därmed torde det äntligen vara

dokumenterat att IFK:s förste skridsko-

sprinter av format var ”Ceve” Linde - den
sedermera legendariske fotbollsledaren

(för såväl ”Blåvitt” som landslaget) och
idrottsjournalisten.

Naturligtvis ägnade sig medlemmarna

medliv och lust åt skrinningen vid många
därefter följande vackra vinterdagar, men

det var först när den tidigare nämnde

Harry Olsson en vårdag 1951 kallade till
sammanträde som de första verkligt
klapprande skärentill en modern skridsko-
sektion togs. Flera av Göteborgs SK:s

främsta aktiva gick därefter övertill IFK,
som därmed också fick sina första
kvinnliga medlemmar. Folke Hansson på
herr- och Ingalill Olsson - Harrys dotter -
på damsidan var de tongivande namnen.
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Manne Lavås, IFK:s förste vinterolympier.

EH Härlanda tjärn centrum

Från början ingick skrinnarna i samma

sektion som orientering och skidor och den

första egna sektionsstyrelsen med Harry
Olsson som ordförande organiserades

1956. Skrinnarnahöll till på Härlandatjärn

- då de meteorologiska förutsättningarna

för idrottsutövning av detta slag förelåg -

och det råder väl ingen tvekan om att den

mestaav tidengick åt till att iordningställa

banan genom spolning och skottning.

I samband med nya Ullevis tillkomst

fick dock Göteborg världens första

konstfrysta skrinnarbana med internatio-

94

nella mått, och i och med en sådan för oss

göteborgare enaståendefacilitet öppnades

alla dörrar på vid gavel. Skridskosporten

fick ett uppsving som inte ens den mest

blåögde optimist någonsin ens vågat
drömma om.

Redan 1961 kunde också IFK Göteborg

presentera sin förste svenske mästare i

branschen, nämligen Bo Karenus som

triumferade på 5.000-meterssträckan i

Östersund. Han blev också ”Blåvitts”
förste VM-deltagare då han sammaårjust

på Ullevi nådde nionde position samman-

lagt och var ytterst nära medalj på 1.500

meter mentill slut fick finna sig i fjärde
plats. I sanningens namn skall dock sägas

att Bo Karenus var ett nyförvärv från IF

Thor i Uppsala och att innan entrén i IFK

Göteborg var etablerad i den svenska

eliten.

Redan året efter kunde dock föreningen

visa upp ett par egna ungdomar med

nationell slagkraft i och med att Hans

Abrahamsson vid JSM vann 500 meter och

Kent Pettersson triumferade på 5.000 meter

vid samma mästerskapstävlingar.

Den första stora stjärnan var dock

Manne Lavås — svensk juniormästare såväl
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lagt och var ytterst nära medalj på 1.500

meter mentill slut fick finna sig i fjärde
plats. I sanningens namn skall dock sägas

att Bo Karenus var ett nyförvärv från IF

Thor i Uppsala och att innan entrén i IFK

Göteborg var etablerad i den svenska

eliten.

Redan året efter kunde dock föreningen

visa upp ett par egna ungdomar med

nationell slagkraft i och med att Hans

Abrahamsson vid JSM vann 500 meter och

Kent Pettersson triumferade på 5.000 meter

vid samma mästerskapstävlingar.

Den första stora stjärnan var dock

Manne Lavås — svensk juniormästare såväl
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1963 som 1964 — och detvarlogiskt att han

också skulle bli IFK Göteborgs förste
vinterolympier. Han deltog på 500 och 1.500

metersåväl i Innsbruck 1964 som i Grenoble
1968 och hans bästa placering var 16:e på
1.500 meter i Grenoble, där han klockades
till 2.07.8.

EH Duktig flicka

Två gånger var Manne Lavås tvåa på SM i
sina specialgrenar.-Det hände 1967.

Därefter var det Ann-Sofie Järnströms
tur att dominera skridskosektionen som
”leading lady” och inte mindre än

16-faldig svensk mästarinna. Hon deltog

också som IFK-are i två olympiska spel,
nämligen i japanska Sapporo 1972 och i

Innsbruck 1976. Hennes bästa olympiska

prestation noterades i Innsbruck, när hon

på 500 meter blev nr 13 med tiden 44.49.
Ann-Sofie deltog naturligtvis också i

flera VM och EM och bäst lyckades hon i

sprinter-VM 1974 då honblev sjätte bästa
flicka sammanlagt. Sitt sista SM som

IFK-are — hon representerar numera IFK:s

Allianspartner Wega —- erövrade Ann-Sofie

1977 i stafett 3Xx1.000 meter och hennes

lagkamrater var då Lena Tillqvist och

Eva-Lotta Guldbrandsen.

Eva-Lotta tillhör skridskosektionens
mest lovande ungdomar, men så har hon

också varit i rationell träning sedan
9-årsåldern liksom Jasmin Kron, som vid

de senaste sprintertävlingarna i UP-

klasserna blev mästarinna på såväl 300
som 500 meter.

Det stora hoppet inför OS i Lake Placid
1980 är dock Roger Hagel som vid senaste

sprinter-SM blev fyra sammanlagt och
som bäst trea på 1.000 meter med tiden
1.20.1. Hans personliga rekord på 500

meter är 39.1. Sedan några år tillbaka
studerar han vid den sovjetiska idrottshög-

skolan i Kiev. Andra lovande ungdomarär

Stefan Andersson, Anders Moberg och

Thomas Nilsson.

Arrangörsmässigt har IFK Göteborgs

skridskosektion i samarbete med Wega

upplevt många succéer i samband med de
VM-, EM- och SM-tävlingar som anord-

nats på Ullevi och som formats till

succéföreställningar av folkfestformat

med flera tusentals tillresande norrmän
och holländare. Nära 70.000 åskådare
fanns på tribunerna under VM-tävlingarna

den 13-14 februari 1971.

IFK-skrinnarna tränas i dag av en av

svensk skridskosports färgstarkaste åkare
genom tiderna, nämligen ”Ivrige Ivar”

Nilsson ochi sektionsstyrelsen, som leds av
Mauritz Eriksson, märks bland andra den

förre världsmästaren, guld- och bragd-

medaljören Jonny Nilsson. =

HE KLUBBREKORD per den 31 mars 1979.
Damer:

500 mtr. Ann-Sofie Järnström
1000 mtr. Ann-Sofie Järnström
1500 mtr. Ann-Sofie Järnström
3000 mtr. Ann-Sofie Järnström

Stafett 3x 1000 meter 4,43,6 4/3

43,6 10/1 1976 Göteborg

30,4 9/2 1975 Rättvik
,25,0 18/12 1976 Frösön

18/2 1973 Göteborg
1977 Örnskiöldsvik

(Ewa-Lotta Guldbrandsen, Lena Tillqwist, Ann-Sofie Järnström)

Herrar:

500 mtr. Roger Hagel
1000 mtr. Roger Hagel
1500 mtr. Stephan Andersson
3000 mtr. Ulf Berggren
5000 mtr. Ulf Berggren
10000 mtr Lars Wentzell
Stafett 5x1000 meter 6,55,6

39,2 27/1 1979 Göteborg
,20,8 27/1 1979 Göteborg
,05,4 8/3 1979 Kiruna
,28,0 18/2 1978 Göteborg
IA 19/2 1978 Göteborg
,08,4 8/3 1979 Kiruna

20/12 1978 Göteborg
(Thomas Nilsson, Anders Moberg, Ulf Berggren, Roger Hagel, Stephan Andersson).

HB Bästa resultat oavsett tävlingsplats:
Damer:

500 mtr. Ann-Sofie Järnström
1000 mtr. Ann-Sofie Järnström
1500 mtr. Ann-Sofie Järnström
3000 mtr. Ann-Sofie Järnström

Herrar:

500 mtr. Roger Hagel
1000 mtr. Roger Hagel
1500 mtr. Stephan Andersson
3000 mtr. Ulf Berggren
5000 mtr. Ulf Berggren
10000 mtr. Lars Wentzell

42,83 17/3 1975 Alma Ata
,28,80 18/3 1975 Alma Ata
19:00 17/3 1975 Alma Ata
,05,8 16/1 1977 Mad. di Camp.

38,97 4/4 1978 Alma Ata
18,79 5/4 1978 Alma Ata
05,4 8/3 1979 Kiruna
,21,19 28/1 1977 Davos
,34,90 7/1 1978 Inzell
,08, 8/3 1979 Kiruna
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Reinhold Gamklou, Gais:

”En gång klappade
också mitt hjärta
för Kamraterna”
Medrisk att bli betraktad som avfälling måste jag bekänna att mitt
fotbollshjärta en gång i tiden klappade för Blåvitt eller Kamraterna
som det då hette.
Ty vem kunde undgå att på Gamla Ullevi från ståplats bakom målet

mot Fattighusån tjusas av att beskåda Henry Andersson, ”Killing”,
Arne Nyberg, Gunnar Gren, ”Proppen”” Bengtsson med flera valsa
omkring med allt allsvenskt motstånd på den gräsplan som

fortfarande lär vara Göteborgs bästa.

OO Denna ungdomsförälskelse har efter

min konvertering till grönsvart av

förståeliga skäl svalnat men fortfar-

ande hyser jag sympati och respekt för

de blåvitrandiga.

Under minaår som ledare i GAIS har

jag alltid upplevt samarbetet med IFK

som stimulerande och trevligt. Jubi-

leumsårets blåvita ledning har jag lärt

känna som rejält och ärligt folk. I

Göteborgs-Alliansen har jag och mina

kamrater i GAIS även haft nöjet att

samarbeta med tidigare blåvita ledarp-

rofiler — P-O Lundquist, Gösta Schmidt,
Alf Skånberg för att nämnanågra— ett
samarbete som alltid varit stimulerande

och framgångsrikt. Göteborgs-

Alliansen är som institution förvisso ej

unik i svensk fotboll men det sätt på

vilket hårda konkurrenter på planen här

kan umgås och gemensamt arbeta för

varandras bästa torde vi vara ensamma

om i landet.

Det är min förhoppning att det goda

samarbetet i Alliansen äveni fortsätt-

ningen skall fungera oklanderligt på det

att vi utåt kan hävda våra intressen med
större tyngd än om var och en agerar

självständigt.

De senaste åren harviall glatt oss åt

de blåvita framgångarna på fot-
bollsplanen. En effektiv och framsynt

ledning med ett sjusärdeles charmigt

lag har bäddat för dessa.

Det må vara tillåtet även för en

GAIS-are att uttrycka en förhoppning

om ett sportsligt framgångsrikt jubi-

leumsår.

Vad vore bättre present än en

allsvensk medalj av ädlaste valör det år

den yngste medlemmeni Alliansfamil-

jen fyller de sjuttiofem.

Grattis Lillebror! T

  
IFK:s Förtjänstmedalj i Guld

 

Nr År Nr År Nr År

1 1919 Johansson, Herbert 7 1939 Waldenborg, Thure 13 1964 Lundquist, Per
2 1921 Forsberg, Adolf 8 1944 Svanborg, Erhard 14 1969 Lundqvist, Per Olof
3 1923 Linde, Carl 9 1949 Sandberg, Ragnar 15 1969 Schmidt, Gösta
4 1924 Törnqvist, Konrad 10 1954 Waller, Gustaf 16 1974 Skånberg, Alf
5 1929 Magnusson, Gustaf 11 1959 Grönvall, Nils 17 1974 Stålros, Åke
6 1934 Holsner, Josef 12 1964 Bohman, Gösta
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Alf Skånberg för att nämnanågra— ett
samarbete som alltid varit stimulerande

och framgångsrikt. Göteborgs-

Alliansen är som institution förvisso ej

unik i svensk fotboll men det sätt på

vilket hårda konkurrenter på planen här

kan umgås och gemensamt arbeta för

varandras bästa torde vi vara ensamma

om i landet.

Det är min förhoppning att det goda

samarbetet i Alliansen äveni fortsätt-

ningen skall fungera oklanderligt på det

att vi utåt kan hävda våra intressen med
större tyngd än om var och en agerar

självständigt.

De senaste åren harviall glatt oss åt

de blåvita framgångarna på fot-
bollsplanen. En effektiv och framsynt

ledning med ett sjusärdeles charmigt

lag har bäddat för dessa.

Det må vara tillåtet även för en

GAIS-are att uttrycka en förhoppning

om ett sportsligt framgångsrikt jubi-

leumsår.

Vad vore bättre present än en

allsvensk medalj av ädlaste valör det år

den yngste medlemmeni Alliansfamil-

jen fyller de sjuttiofem.

Grattis Lillebror! T

  
IFK:s Förtjänstmedalj i Guld

 

Nr År Nr År Nr År

1 1919 Johansson, Herbert 7 1939 Waldenborg, Thure 13 1964 Lundquist, Per
2 1921 Forsberg, Adolf 8 1944 Svanborg, Erhard 14 1969 Lundqvist, Per Olof
3 1923 Linde, Carl 9 1949 Sandberg, Ragnar 15 1969 Schmidt, Gösta
4 1924 Törnqvist, Konrad 10 1954 Waller, Gustaf 16 1974 Skånberg, Alf
5 1929 Magnusson, Gustaf 11 1959 Grönvall, Nils 17 1974 Stålros, Åke
6 1934 Holsner, Josef 12 1964 Bohman, Gösta

 



STYRELSER 1904-1978
År 1904
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1905
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1906
Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1907

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1908
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1909

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Wingren, Arthur
Olsson, Enock
Säwström, John
Andersson, Nils

Meyer, M
Johansson, Herbert
Andersson, James
Ljunggren, S

Wingren, Arthur
Andersson, Carl Fr
Högberg, Axel
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F

Johansson, Herbert
Andersson, Arthur
Andersson, Einar

Andersson, Carl Fr
Olsson, Enock
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F
Davidsson, Emil

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Davidsson, Emil
Meyer, M
Jonsson, Ernst

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Pettersson, F
Gisslow, Knut

Johansson, Verner
Andersson, Nils
Rundberg, Bror
Hallberg, Sten

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Fagrell, Arvid
Säwström, John
Luther, David
Andersson, Einar
Sandström, Urban
Jansson, Verner

 

År 1910
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1911

Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1912
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1913

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1914

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Sjöholm, P A
Hedberg, Carl Johan
Strandman, Gösta
Thorsenius, Erik
Linde, Carl
Forsberg, Charles
Pettersson, John
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Sandström, Urban

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Linde, Carl
Forsberg, Charles

Pettersson, John
Holmgren, Knut
Hellberg, Harry

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Andersson, Oscar

Forsberg, Adolf
Hellberg, Harry
Luther, Charles

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Söderberg, Oscar
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Holmgren, Knut
Forsberg, Adolf

Helgesson, Carl
Johansson, Herbert
Alstam, Erik
Söderberg, Oscar

Karlsson, August
Andersson, Oscar
Hellberg, Verner
Luther, Charles
Eiserman, Erik

 

År 1915
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Eiserman, Erik

År 1916
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Hellberg, Verner

År 1917
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Söderberg, Oscar

Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Karlsson, Hilding

År 1918
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten

Sekr Alstam, Erik
v Sekr Fagrell, Arvid
Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Söderberg, Oscar
Suppl Schylander, Jacob

År 1919

Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Schylander, Jacob
Kassör Magnusson, Gustaf

Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Waller, Gustaf
Suppl Wahlgren, Gunnar
Suppl Lundquist, Gösta
Adjungerad Forsberg, Adolf

 
PA Sjöholm  Ordf. 1907-1910

Carl Helgesson

Ordf. 1911-1914  Herbert Johansson

Ordf. 1915-1919, 1935-1946
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STYRELSER 1904-1978
År 1904
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1905
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1906
Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1907

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1908
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1909

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Wingren, Arthur
Olsson, Enock
Säwström, John
Andersson, Nils

Meyer, M
Johansson, Herbert
Andersson, James
Ljunggren, S

Wingren, Arthur
Andersson, Carl Fr
Högberg, Axel
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F

Johansson, Herbert
Andersson, Arthur
Andersson, Einar

Andersson, Carl Fr
Olsson, Enock
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F
Davidsson, Emil

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Davidsson, Emil
Meyer, M
Jonsson, Ernst

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Pettersson, F
Gisslow, Knut

Johansson, Verner
Andersson, Nils
Rundberg, Bror
Hallberg, Sten

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Fagrell, Arvid
Säwström, John
Luther, David
Andersson, Einar
Sandström, Urban
Jansson, Verner

 

År 1910
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1911

Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1912
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1913

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1914

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Sjöholm, P A
Hedberg, Carl Johan
Strandman, Gösta
Thorsenius, Erik
Linde, Carl
Forsberg, Charles
Pettersson, John
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Sandström, Urban

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Linde, Carl
Forsberg, Charles

Pettersson, John
Holmgren, Knut
Hellberg, Harry

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Andersson, Oscar

Forsberg, Adolf
Hellberg, Harry
Luther, Charles

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Söderberg, Oscar
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Holmgren, Knut
Forsberg, Adolf

Helgesson, Carl
Johansson, Herbert
Alstam, Erik
Söderberg, Oscar

Karlsson, August
Andersson, Oscar
Hellberg, Verner
Luther, Charles
Eiserman, Erik

 

År 1915
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Eiserman, Erik

År 1916
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Hellberg, Verner

År 1917
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Söderberg, Oscar

Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Karlsson, Hilding

År 1918
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten

Sekr Alstam, Erik
v Sekr Fagrell, Arvid
Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Söderberg, Oscar
Suppl Schylander, Jacob

År 1919

Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Schylander, Jacob
Kassör Magnusson, Gustaf

Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Waller, Gustaf
Suppl Wahlgren, Gunnar
Suppl Lundquist, Gösta
Adjungerad Forsberg, Adolf

 
PA Sjöholm  Ordf. 1907-1910

Carl Helgesson

Ordf. 1911-1914  Herbert Johansson
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STYRELSER 1904-1978
År 1904
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1905
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1906
Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1907

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1908
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1909

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Wingren, Arthur
Olsson, Enock
Säwström, John
Andersson, Nils

Meyer, M
Johansson, Herbert
Andersson, James
Ljunggren, S

Wingren, Arthur
Andersson, Carl Fr
Högberg, Axel
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F

Johansson, Herbert
Andersson, Arthur
Andersson, Einar

Andersson, Carl Fr
Olsson, Enock
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Säwström, John
Olsson, F
Davidsson, Emil

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Davidsson, Emil
Meyer, M
Jonsson, Ernst

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Pettersson, F
Gisslow, Knut

Johansson, Verner
Andersson, Nils
Rundberg, Bror
Hallberg, Sten

Sjöholm, P A
Andersson, Carl Fr
Johansson, Herbert
Fagrell, Arvid
Säwström, John
Luther, David
Andersson, Einar
Sandström, Urban
Jansson, Verner

 

År 1910
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1911

Ordf
v Ordf

Sekr
v Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1912
Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

År 1913

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

År 1914

Ordf
v Ordf
Sekr
v Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Sjöholm, P A
Hedberg, Carl Johan
Strandman, Gösta
Thorsenius, Erik
Linde, Carl
Forsberg, Charles
Pettersson, John
Johansson, Herbert
Andersson, Nils
Sandström, Urban

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Linde, Carl
Forsberg, Charles

Pettersson, John
Holmgren, Knut
Hellberg, Harry

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Rosander, John
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Andersson, Oscar

Forsberg, Adolf
Hellberg, Harry
Luther, Charles

Helgesson, Carl
Sjöholm, P A
Söderberg, Oscar
Johansson, Herbert
Karlsson, August
Holmgren, Knut
Forsberg, Adolf

Helgesson, Carl
Johansson, Herbert
Alstam, Erik
Söderberg, Oscar

Karlsson, August
Andersson, Oscar
Hellberg, Verner
Luther, Charles
Eiserman, Erik

 

År 1915
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Eiserman, Erik

År 1916
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Söderberg, Oscar
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Magnusson, Gustaf
Kassör Karlsson, Hilding
Klubbmästare Andersson, Oscar
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Hellberg, Verner

År 1917
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Söderberg, Oscar

Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Wingård, Harald
Suppl Karlsson, Hilding

År 1918
Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten

Sekr Alstam, Erik
v Sekr Fagrell, Arvid
Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf
Suppl Söderberg, Oscar
Suppl Schylander, Jacob

År 1919

Ordf Johansson, Herbert
v Ordf Mellberg, Torsten
Sekr Alstam, Erik
v Sekr Schylander, Jacob
Kassör Magnusson, Gustaf

Klubbmästare Linde, Carl
Intendent Waller, Gustaf
Suppl Wahlgren, Gunnar
Suppl Lundquist, Gösta
Adjungerad Forsberg, Adolf
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Carl Helgesson

Ordf. 1911-1914  Herbert Johansson
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År 1920 År 1925

Ordf Linde, Carl Ordf Albrechtsson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta Sekr Waller. Gustaf
v Sekr Waller, Gustaf v Sekr Andersson. Erik

Kassör Magnusson, Gustaf Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Forsberg, Adolf v Kassör Holsner, Josef

Intendent Lundquist, Per Klubbmästare Mellberg, Torsten
Suppl Wahlgren, Gunnar Intendent Lundquist, Per
Suppl Johansson, Herbert Suppl Svensson, Henning
Adjungerad Olsson, Carl Suppl Waldenborg, Thure

Adjungerad Zachrisson, Erik
År 1921 Adjungerad Lund, Valdus
Ordf Albrechtson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta År 1926
v Sekr Wahlgren, Gunnar Ordf Albrechtsson, Knut

Kassör Magnusson, Gustaf v Ordf Mellberg, Torsten
v Kassör Forsberg, Adolf Sekr Waller, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl v Sekr Andersson, Erik
Intendent Lundquist, Per Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Johansson, Herbert v Kassör Holsner, Josef

Suppl Schylander, Jacob Klubbmästare Rothenberg, Julius
Adjungerad Olsson, Carl Intendent Lundquist, Per

Suppl Svensson, Henning
År 1922 Suppl Söderbom, Erik
Ordf Albrechtson, Knut Adjungerad Lund, Valdus

v Ordf Rothenberg, Julius Adjungerad Bengtsson, Arthur

Sekr Lundquist, Gösta
v Sekr Wahlgren, Gunnar
Kassör Magnusson, Gustaf År 1927
v Kassör Holsner, Josef Ordf Albrechtson, Knut
Klubbmästare Zachrisson, Erik v Ordf Mellberg, Torsten
Intendent Lundquist, Per Sekr Andersson, Erik
Suppl Forsberg, Adolf v Sekr Gillås, Gillis

Suppl Schylander, Jacob Kassör Magnusson, Gustaf
Adjungerad Linde, Carl v Kassör Holsner, Josef

Klubbmästare Waldenborg, Thure
År 1923 Intendent Lundquist, Per
Ordf Albrechtsson, Knut U S-funktion Svensson, Henning
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Wahlgren, Gösta
Sekr Lundquist, Gösta Suppl Hjelm, Eric
v Sekr Wahlgren, Gunnar Adjungerad Bengtsson, Arthur
Kassör Magnusson, Gustaf
v Kassör Holsner, Josef
Klubbmästare Abrahamsson, Harvid År 1928
Intendent Forsberg, Adolf Ordf Albrechtson, Knut
Suppl Mellberg, Torsten v Ordf Mellberg, Torsten
Suppl Waldenborg, Thure Sekr Linde, Carl

Kassör Magnusson, Gustaf
År 1924 Intendent Lundquist, Per

Ordf Albrechtsson, Knut Suppl Wahlgren, Gösta
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Holsner, Josef

Sekr Wahlgren, Gunnar
v Sekr Andersson, Erik År 1929
Kassör Magnusson, Gustaf Ordf Albrechtson, Knut
v Kassör Holsner, Josef v Ordf Mellberg, Torsten
Klubbmästare Mellberg, Torsten Sekr Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Lund, Valdus Intendent Lundquist, Per
Suppl Waldenborg, Thure Suppl Wahlgren, Gösta
Adjungerad Zachrisson, Erik Suppl Holsner, Josef

 

IFK-styrelsen jubileumsåret 1934.
Från vänster: Thure Wallenborg, Gustaf Waller, Torsten Mellberg, Herbert Johansson,
Julius Rothenberg, Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Erik Nilsson och vid skrivbordet

Ragnar Sandberg.
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År 1930

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1931
Huvudstyrelse

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör

Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Fotbollsektionens

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör

Intendent
Suppl
Suppl

År 1932
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Intendent
Ut s-funktion
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1933

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Klubbmästare
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1934

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1935

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1936

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Albrechtson, Knut
Mellberg, Torsten
Linde, Carl
Magnusson, Gustaf
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta

Holsner, Josef

Albrechtson, Knut

Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Magnusson, Gustaf
Johansson, Herbert
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Holsner, Josef

styrelse

Linde, Carl
Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Waller, Gustaf

Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Svanborg, Erhard

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Gillås, Gillis
Magnusson, Gustaf
Holsner, Josef
Waldenborg, Thure
Lundquist, Gösta
Björck, Karl Gustaf
Säwström, John

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Lundquist, Per
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Wahlgren, Gösta
Waldenborg, Thure

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Waldenborg, Thure
Wahlgren, Gösta
Nilsson, Erik

Johansson, Herbert
Waldenborg, Thure

Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Nilsson, Erik
Waller, Gustaf

Andersson, Erik
Bengtsson, Arthur
Wahlgren, Gösta

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Björck, Karl Gustaf
Bengtsson, Arthur
Andersson, Erik
Rydberg, Gunnar
Stålros, Åke

 

År 1920 År 1925

Ordf Linde, Carl Ordf Albrechtsson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta Sekr Waller. Gustaf
v Sekr Waller, Gustaf v Sekr Andersson. Erik

Kassör Magnusson, Gustaf Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Forsberg, Adolf v Kassör Holsner, Josef

Intendent Lundquist, Per Klubbmästare Mellberg, Torsten
Suppl Wahlgren, Gunnar Intendent Lundquist, Per
Suppl Johansson, Herbert Suppl Svensson, Henning
Adjungerad Olsson, Carl Suppl Waldenborg, Thure

Adjungerad Zachrisson, Erik
År 1921 Adjungerad Lund, Valdus
Ordf Albrechtson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta År 1926
v Sekr Wahlgren, Gunnar Ordf Albrechtsson, Knut

Kassör Magnusson, Gustaf v Ordf Mellberg, Torsten
v Kassör Forsberg, Adolf Sekr Waller, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl v Sekr Andersson, Erik
Intendent Lundquist, Per Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Johansson, Herbert v Kassör Holsner, Josef

Suppl Schylander, Jacob Klubbmästare Rothenberg, Julius
Adjungerad Olsson, Carl Intendent Lundquist, Per

Suppl Svensson, Henning
År 1922 Suppl Söderbom, Erik
Ordf Albrechtson, Knut Adjungerad Lund, Valdus

v Ordf Rothenberg, Julius Adjungerad Bengtsson, Arthur

Sekr Lundquist, Gösta
v Sekr Wahlgren, Gunnar
Kassör Magnusson, Gustaf År 1927
v Kassör Holsner, Josef Ordf Albrechtson, Knut
Klubbmästare Zachrisson, Erik v Ordf Mellberg, Torsten
Intendent Lundquist, Per Sekr Andersson, Erik
Suppl Forsberg, Adolf v Sekr Gillås, Gillis

Suppl Schylander, Jacob Kassör Magnusson, Gustaf
Adjungerad Linde, Carl v Kassör Holsner, Josef

Klubbmästare Waldenborg, Thure
År 1923 Intendent Lundquist, Per
Ordf Albrechtsson, Knut U S-funktion Svensson, Henning
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Wahlgren, Gösta
Sekr Lundquist, Gösta Suppl Hjelm, Eric
v Sekr Wahlgren, Gunnar Adjungerad Bengtsson, Arthur
Kassör Magnusson, Gustaf
v Kassör Holsner, Josef
Klubbmästare Abrahamsson, Harvid År 1928
Intendent Forsberg, Adolf Ordf Albrechtson, Knut
Suppl Mellberg, Torsten v Ordf Mellberg, Torsten
Suppl Waldenborg, Thure Sekr Linde, Carl

Kassör Magnusson, Gustaf
År 1924 Intendent Lundquist, Per

Ordf Albrechtsson, Knut Suppl Wahlgren, Gösta
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Holsner, Josef

Sekr Wahlgren, Gunnar
v Sekr Andersson, Erik År 1929
Kassör Magnusson, Gustaf Ordf Albrechtson, Knut
v Kassör Holsner, Josef v Ordf Mellberg, Torsten
Klubbmästare Mellberg, Torsten Sekr Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Lund, Valdus Intendent Lundquist, Per
Suppl Waldenborg, Thure Suppl Wahlgren, Gösta
Adjungerad Zachrisson, Erik Suppl Holsner, Josef
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Från vänster: Thure Wallenborg, Gustaf Waller, Torsten Mellberg, Herbert Johansson,
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År 1930

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1931
Huvudstyrelse

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör

Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Fotbollsektionens

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör

Intendent
Suppl
Suppl

År 1932
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Intendent
Ut s-funktion
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1933

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Klubbmästare
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1934

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1935

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1936

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Albrechtson, Knut
Mellberg, Torsten
Linde, Carl
Magnusson, Gustaf
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta

Holsner, Josef

Albrechtson, Knut

Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Magnusson, Gustaf
Johansson, Herbert
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Holsner, Josef

styrelse

Linde, Carl
Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Waller, Gustaf

Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Svanborg, Erhard

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Gillås, Gillis
Magnusson, Gustaf
Holsner, Josef
Waldenborg, Thure
Lundquist, Gösta
Björck, Karl Gustaf
Säwström, John

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Lundquist, Per
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Wahlgren, Gösta
Waldenborg, Thure

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Waldenborg, Thure
Wahlgren, Gösta
Nilsson, Erik

Johansson, Herbert
Waldenborg, Thure

Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Nilsson, Erik
Waller, Gustaf

Andersson, Erik
Bengtsson, Arthur
Wahlgren, Gösta

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Björck, Karl Gustaf
Bengtsson, Arthur
Andersson, Erik
Rydberg, Gunnar
Stålros, Åke

 

År 1920 År 1925

Ordf Linde, Carl Ordf Albrechtsson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta Sekr Waller. Gustaf
v Sekr Waller, Gustaf v Sekr Andersson. Erik

Kassör Magnusson, Gustaf Kassör Magnusson, Gustaf
Klubbmästare Forsberg, Adolf v Kassör Holsner, Josef

Intendent Lundquist, Per Klubbmästare Mellberg, Torsten
Suppl Wahlgren, Gunnar Intendent Lundquist, Per
Suppl Johansson, Herbert Suppl Svensson, Henning
Adjungerad Olsson, Carl Suppl Waldenborg, Thure

Adjungerad Zachrisson, Erik
År 1921 Adjungerad Lund, Valdus
Ordf Albrechtson, Knut
v Ordf Rothenberg, Julius

Sekr Lundquist, Gösta År 1926
v Sekr Wahlgren, Gunnar Ordf Albrechtsson, Knut

Kassör Magnusson, Gustaf v Ordf Mellberg, Torsten
v Kassör Forsberg, Adolf Sekr Waller, Gustaf
Klubbmästare Linde, Carl v Sekr Andersson, Erik
Intendent Lundquist, Per Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Johansson, Herbert v Kassör Holsner, Josef

Suppl Schylander, Jacob Klubbmästare Rothenberg, Julius
Adjungerad Olsson, Carl Intendent Lundquist, Per

Suppl Svensson, Henning
År 1922 Suppl Söderbom, Erik
Ordf Albrechtson, Knut Adjungerad Lund, Valdus

v Ordf Rothenberg, Julius Adjungerad Bengtsson, Arthur

Sekr Lundquist, Gösta
v Sekr Wahlgren, Gunnar
Kassör Magnusson, Gustaf År 1927
v Kassör Holsner, Josef Ordf Albrechtson, Knut
Klubbmästare Zachrisson, Erik v Ordf Mellberg, Torsten
Intendent Lundquist, Per Sekr Andersson, Erik
Suppl Forsberg, Adolf v Sekr Gillås, Gillis

Suppl Schylander, Jacob Kassör Magnusson, Gustaf
Adjungerad Linde, Carl v Kassör Holsner, Josef

Klubbmästare Waldenborg, Thure
År 1923 Intendent Lundquist, Per
Ordf Albrechtsson, Knut U S-funktion Svensson, Henning
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Wahlgren, Gösta
Sekr Lundquist, Gösta Suppl Hjelm, Eric
v Sekr Wahlgren, Gunnar Adjungerad Bengtsson, Arthur
Kassör Magnusson, Gustaf
v Kassör Holsner, Josef
Klubbmästare Abrahamsson, Harvid År 1928
Intendent Forsberg, Adolf Ordf Albrechtson, Knut
Suppl Mellberg, Torsten v Ordf Mellberg, Torsten
Suppl Waldenborg, Thure Sekr Linde, Carl

Kassör Magnusson, Gustaf
År 1924 Intendent Lundquist, Per

Ordf Albrechtsson, Knut Suppl Wahlgren, Gösta
v Ordf Rothenberg, Julius Suppl Holsner, Josef

Sekr Wahlgren, Gunnar
v Sekr Andersson, Erik År 1929
Kassör Magnusson, Gustaf Ordf Albrechtson, Knut
v Kassör Holsner, Josef v Ordf Mellberg, Torsten
Klubbmästare Mellberg, Torsten Sekr Linde, Carl
Intendent Forsberg, Adolf Kassör Magnusson, Gustaf
Suppl Lund, Valdus Intendent Lundquist, Per
Suppl Waldenborg, Thure Suppl Wahlgren, Gösta
Adjungerad Zachrisson, Erik Suppl Holsner, Josef

 

IFK-styrelsen jubileumsåret 1934.
Från vänster: Thure Wallenborg, Gustaf Waller, Torsten Mellberg, Herbert Johansson,
Julius Rothenberg, Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Erik Nilsson och vid skrivbordet

Ragnar Sandberg.
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År 1930

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Suppl
Suppl

År 1931
Huvudstyrelse

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör

Klubbmästare
Intendent
Suppl
Suppl

Fotbollsektionens

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör

Intendent
Suppl
Suppl

År 1932
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Intendent
Ut s-funktion
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1933

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Intendent
Klubbmästare
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1934

Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1935

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1936

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Albrechtson, Knut
Mellberg, Torsten
Linde, Carl
Magnusson, Gustaf
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta

Holsner, Josef

Albrechtson, Knut

Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Magnusson, Gustaf
Johansson, Herbert
Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Holsner, Josef

styrelse

Linde, Carl
Mellberg, Torsten
Sandberg, Ragnar
Waller, Gustaf

Lundquist, Per
Wahlgren, Gösta
Svanborg, Erhard

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Gillås, Gillis
Magnusson, Gustaf
Holsner, Josef
Waldenborg, Thure
Lundquist, Gösta
Björck, Karl Gustaf
Säwström, John

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Lundquist, Per
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Wahlgren, Gösta
Waldenborg, Thure

Rothenberg, Julius
Johansson, Herbert
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Mellberg, Torsten
Waller, Gustaf
Waldenborg, Thure
Wahlgren, Gösta
Nilsson, Erik

Johansson, Herbert
Waldenborg, Thure

Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Nilsson, Erik
Waller, Gustaf

Andersson, Erik
Bengtsson, Arthur
Wahlgren, Gösta

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Björck, Karl Gustaf
Bengtsson, Arthur
Andersson, Erik
Rydberg, Gunnar
Stålros, Åke



År 1937
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl

Suppl

År 1938
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1939
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1940
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1941
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1942
Ordf

v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1943
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1944
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf

Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Andersson, Erik
Bohman, Gösta
Rydberg, Gunnar
Andersson, Nils

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Andersson, Erik
Bohman, Gösta
Bengtsson, Bengt
Andersson, Nils

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Andersson, Hilding

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef

Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Andersson, Hilding

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke

Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf

Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge  

År 1945

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1946
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1947
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1948
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör

Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1949
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1950
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1951
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1952
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils

Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Andersson, Ernst

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Andersson, Ernst

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Bohman, Gösta

Holsner, Josef
Sandberg, Ragnar
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Andersson, Ernst
Thorsenius, Allan

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Thorsenius, Allan

Holsner, Josef
Sandberg, Ragnar
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Skånberg, Alf

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Åkerlund, Nils
Holsner, Josef
Thorsenius, Allan
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Skånberg, Alf

Grönvall, Nils
Skånberg, Alf
Åkerlund, Nils
Waller, Gustaf
Thorsenius, Allan
Sandström, Gustav
Nyberg, Arne
Rydberg, Gunnar
Stålros, Åke

Grönvall, Nils
Sandström, Gustav
Bohman, Gösta
Waller, Gustaf
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Nyberg, Arne
Andersson, Ernst
Ekström, Einar

Grönvall, Nils
Sandström, Gustav
Bohman, Gösta
Waller, Gustaf
Stålros, Åke
Skånberg, Alf
Rydberg, Gunnar
Andersson, Ernst
Lundquist, Per Olof  

År 1953
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Sandström, Gustav

Sekr Bohman, Gösta
Kassör Waller, Gustaf
Klubbmästare Stålros, Åke
Intendent Skånberg, Alf
Ut s-funktion Rydberg, Gunnar
Suppl Lundquist, Per Olof
Suppl Schmidt, Gösta

År 1954
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Sandström, Gustav

Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Stålros, Åke
Intendent Schmidt, Gösta
Ut s-funktion Waller, Gustaf
Suppl Karlsson, Gösta
Suppl Lundquist, Per-Olof

År 1955
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Schmidt, Gösta
Ut s-funktion Lundquist, Per-Olof
Suppl Hillensjö, Henry
Suppl Olsson, Leif

År 1956
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Hillensjö, Henry
Ut s-funktion Emanuelsson, Rune
Suppl Olsson, Leif
Suppl Andersson, Eric

År 1957
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Hillensjö, Henry
Suppl Andersson, Eric
Suppl Johansson, Arvid

 
Nils Grönwall

Ordf. 1947-1968

År 1937
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl

Suppl

År 1938
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1939
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1940
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1941
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1942
Ordf

v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1943
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1944
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf

Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Andersson, Erik
Bohman, Gösta
Rydberg, Gunnar
Andersson, Nils

Johansson, Herbert
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Andersson, Erik
Bohman, Gösta
Bengtsson, Bengt
Andersson, Nils

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Andersson, Hilding

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef

Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Andersson, Hilding

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke

Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf

Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Waller, Gustaf
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Jonsson, Helge  

År 1945

Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1946
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1947
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1948
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör

Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1949
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1950
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1951
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1952
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils

Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Andersson, Ernst

Johansson, Herbert
Grönvall, Nils
Bohman, Gösta
Holsner, Josef
Stålros, Åke
Waller, Gustaf
Sandström, Gustav
Sandberg, Ragnar
Andersson, Ernst

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Bohman, Gösta

Holsner, Josef
Sandberg, Ragnar
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Andersson, Ernst
Thorsenius, Allan

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Thorsenius, Allan

Holsner, Josef
Sandberg, Ragnar
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Skånberg, Alf

Grönvall, Nils
Waller, Gustaf
Åkerlund, Nils
Holsner, Josef
Thorsenius, Allan
Sandström, Gustav
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Skånberg, Alf

Grönvall, Nils
Skånberg, Alf
Åkerlund, Nils
Waller, Gustaf
Thorsenius, Allan
Sandström, Gustav
Nyberg, Arne
Rydberg, Gunnar
Stålros, Åke

Grönvall, Nils
Sandström, Gustav
Bohman, Gösta
Waller, Gustaf
Stålros, Åke
Rydberg, Gunnar
Nyberg, Arne
Andersson, Ernst
Ekström, Einar

Grönvall, Nils
Sandström, Gustav
Bohman, Gösta
Waller, Gustaf
Stålros, Åke
Skånberg, Alf
Rydberg, Gunnar
Andersson, Ernst
Lundquist, Per Olof  

År 1953
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Sandström, Gustav

Sekr Bohman, Gösta
Kassör Waller, Gustaf
Klubbmästare Stålros, Åke
Intendent Skånberg, Alf
Ut s-funktion Rydberg, Gunnar
Suppl Lundquist, Per Olof
Suppl Schmidt, Gösta

År 1954
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Sandström, Gustav

Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Stålros, Åke
Intendent Schmidt, Gösta
Ut s-funktion Waller, Gustaf
Suppl Karlsson, Gösta
Suppl Lundquist, Per-Olof

År 1955
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Schmidt, Gösta
Ut s-funktion Lundquist, Per-Olof
Suppl Hillensjö, Henry
Suppl Olsson, Leif

År 1956
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Hillensjö, Henry
Ut s-funktion Emanuelsson, Rune
Suppl Olsson, Leif
Suppl Andersson, Eric

År 1957
Ordf Grönvall, Nils
v Ordf Karlsson, Gösta
Sekr Bohman, Gösta
Kassör Skånberg, Alf
Klubbmästare Sandström, Gustav
Intendent Hillensjö, Henry
Suppl Andersson, Eric
Suppl Johansson, Arvid

 
Nils Grönwall

Ordf. 1947-1968



År 1958
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion

Suppl
Suppl

År 1959
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1960
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1961
Ordf
v Ordf
Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1962
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion

Suppl
Suppl

År 1963
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1964
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1965
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

100

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Bohman, Gösta
Skånberg, Alf
Sandström, Gustav

Hillensjö, Henry
Lundquist, Per-Olof
Andersson, Eric
Johansson, Arvid

Grönvall, Nils

Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Hillensjö, Henry
Sandström, Gustav
Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Schmidt, Gösta
Andersson, Ake

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav

Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav

Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav
Schramm, Ralph

Skånberg, Alf
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Skånberg, Alf
Larsson, Henry
Johansson, Holger

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Larsson, Henry
Johansson, Holger
Johansson, Per Olof
Byland, Arne
Andersson, Sven

Grönvall, Nils

Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta

Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne

Johansson, Per Olof  

År 1966
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1967
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1968
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1969
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare

Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1970
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1971
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1972
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1973
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Grönvall, Nils

Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne

Johansson, Per Olof

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne
Johansson, Per Olof

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne
Emanuelsson, Rune

Johannesson, Erik
Skånberg, Alf
Lindh, Bength
Schmidt, Gösta
Byland, Arne
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Emanuelsson, Rune
Oberg, Ralph

Johannesson, Erik
Skånberg, Alf
Lindh, Bength
Schmidt, Gösta
Byland, Arne
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Emanuelsson, Rune
Oberg, Ralph
Johansson, Karl-Erik
Feldt, Reine

Johannesson, Erik
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph

Carlsson, Jan
Skånberg, Alf
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Lindqvist, Kurt
Ermesjö, Rickard

Westblad, Bertil
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph
Skånberg, Alf
Schramm, Ralph
Hallner, Åke
Bylund, Lennart
Ermesjö, Rickard
Johansson, Karl Erik

Westblad, Bertil
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph
Hallner, Åke
Schramm, Ralph
Skånberg, Alf
Bylund, Lennart
Johansson, Karl Erik
Ericson, Mauritz  

År 1974
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1975
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1976
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1977
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1978
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

Westblad, Bertil

Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Skantz, Roland
Schramm, Ralph
Carlsson, Sven
Bylund, Lennart
Ericson, Mauritz
Granat, Lennart
Karlsson, Hans

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Skantz, Roland
Schramm, Ralph
Carlsson, Sven
Bylund, Lennart
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Karlsson, Hans

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph

Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Karlsson, Hans
Gunnarsson, Kjell

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per-Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Gunnarsson, Kjell
Johansson, Bo

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per-Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Gunnarsson, Kjell
Johansson, Bo

 
Bertil Westblad

Ordf. 1972-

År 1958
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion

Suppl
Suppl

År 1959
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1960
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1961
Ordf
v Ordf
Sekr

Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1962
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion

Suppl
Suppl

År 1963
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1964
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1965
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

100

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Bohman, Gösta
Skånberg, Alf
Sandström, Gustav

Hillensjö, Henry
Lundquist, Per-Olof
Andersson, Eric
Johansson, Arvid

Grönvall, Nils

Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Hillensjö, Henry
Sandström, Gustav
Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Schmidt, Gösta
Andersson, Ake

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav

Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Karlsson, Gösta
Lundquist, Per-Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav

Andersson, Eric
Johannesson, Erik
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Sandström, Gustav
Schramm, Ralph

Skånberg, Alf
Larsson, Henry
Andersson, Åke

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Skånberg, Alf
Larsson, Henry
Johansson, Holger

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Larsson, Henry
Johansson, Holger
Johansson, Per Olof
Byland, Arne
Andersson, Sven

Grönvall, Nils

Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta

Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne

Johansson, Per Olof  

År 1966
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1967
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1968
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent

Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1969
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare

Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1970
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1971
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1972
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

År 1973
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl

Grönvall, Nils

Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne

Johansson, Per Olof

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne
Johansson, Per Olof

Grönvall, Nils
Johannesson, Erik
Lundquist, Per Olof
Schmidt, Gösta
Andersson, Åke
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Byland, Arne
Emanuelsson, Rune

Johannesson, Erik
Skånberg, Alf
Lindh, Bength
Schmidt, Gösta
Byland, Arne
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Emanuelsson, Rune
Oberg, Ralph

Johannesson, Erik
Skånberg, Alf
Lindh, Bength
Schmidt, Gösta
Byland, Arne
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Emanuelsson, Rune
Oberg, Ralph
Johansson, Karl-Erik
Feldt, Reine

Johannesson, Erik
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph

Carlsson, Jan
Skånberg, Alf
Schramm, Ralph
Johansson, Holger
Lindqvist, Kurt
Ermesjö, Rickard

Westblad, Bertil
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph
Skånberg, Alf
Schramm, Ralph
Hallner, Åke
Bylund, Lennart
Ermesjö, Rickard
Johansson, Karl Erik

Westblad, Bertil
Bohman, Gösta
Oberg, Ralph
Hallner, Åke
Schramm, Ralph
Skånberg, Alf
Bylund, Lennart
Johansson, Karl Erik
Ericson, Mauritz  

År 1974
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1975
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad

År 1976
Ordf
v Ordf

Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1977
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

År 1978
Ordf
v Ordf
Sekr
Kassör
Klubbmästare
Intendent
Ut s-funktion
Suppl
Suppl
Adjungerad
Adjungerad

Westblad, Bertil

Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Skantz, Roland
Schramm, Ralph
Carlsson, Sven
Bylund, Lennart
Ericson, Mauritz
Granat, Lennart
Karlsson, Hans

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Skantz, Roland
Schramm, Ralph
Carlsson, Sven
Bylund, Lennart
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Karlsson, Hans

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph

Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Karlsson, Hans
Gunnarsson, Kjell

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per-Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Gunnarsson, Kjell
Johansson, Bo

Westblad, Bertil
Bernmar, Anders
Oberg, Ralph
Carlsson, Sven
Schramm, Ralph
Johansson, Per-Olof
Ericson, Mauritz
Jansson, Ingvar
Skantz, Roland
Gunnarsson, Kjell
Johansson, Bo

 
Bertil Westblad

Ordf. 1972-



A-lagets matcher från år 1904

Årnanr År Sp

I 1904 4
2 1905 13
3 1906 20
4 1907 15
5 1908 27
6 1909 21
7 1910 35
8 1911 31
9 1912 33
10 1913 41
11 1914 31
12 1915 29
13 1916 32
14 1917 25
15 1918 22
16 1919 24
17 1920 36
18 1921 31
19 1922 45
20 1923 34
21 1924 39
22 1925 38
23 1926 36
24 1927 28
25 1928 35
26 1929 38
27 1930 32
28 1931 36
29 1932 39
30 1933 40
31 1934 34
32 1935 31
33 1936 34
34 1937 31
35 1938 38
36 1939 36
37 1940 35
38 1941 35
39 1942 33
40 1943 35
41 1944 38
42 1945 40
43 1946 40
44 1947 35
45 1948 34
46 1949 49
47 1950 38
48 1951 56
49 1952 43
50 1953 37
51 1954 38
52 1955 40
53 1956 40
54 1957 44
55 1958 48
56 1959 46
57 1960 40
58 1961 52
59 1962 42
60 1963 45
61 1964 38
62 1965 41
63 1966 43
64 1967 43
65 1968 43
66 1969 42
67 1970 45
68 1971 39
69 1972 38
70 1973 42
71 1974 48
72 1975 45
73 1976 56
74 1977 49
75 1978 56
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F Mål

0 8- 2
6 48-29
7 60-76
5 59-37
4 99-45
9 81-69
8 143-67
10 93-86
4 140-33
4 152-45
7 100-47
6 70-29
6 109-43
7 65-27
4 61-28
4 63-26
10 86-38
6 71-36
6 143-52
8 85-44
9 117-66

11 103-55
3 131-35
8 62-42
5 92-43
10 104-66
8 103-53
4 107-38
1 112-71
9 128-65
6 112-43
7 95-39
10 61-57
16 64-59
6 102-42
6 122-39
10 101-49
S 112-46
8 78-49
S 142-51
9 138-54
8 131-62
7 125-69
1 105-55
1 84-59
14 133-79
15 116-78
11 146-76
13 120-85
8 78-44
15 74-57
12 99-54
10 130-57
14 140-72
14 140-77
14 137-81
12 123-80
17 153-115
13 123-74
16 117-73
16 75-72
10 89-68
11 99-65
15 95-70
1 92-71
10 95-55
20 81-84
14 81-60
8 86-48
13 67-54
16 90-63
10 126-44
6 185-60
12 106-78
14 132-54

 

Totalt 2.765 1.583 474 708 7.695-4.214
  

Spelare som spelat i 100 matcher i A-laget åren 1923-1978

I
D
V
R
N
A
V
R
B
W
N
-
—

e
C
R
O
I
A
v
V
R
L

20

N
I
N
I

H
N
I
N

o
v

w
W
N
-
—

I
V
W

W
I
N

I
O
M

td
1
2

w
u
A
n

2
2
0
0

-
O
v
o
N
A

P
o
r
v

R
O
K
S
B
E
A
S
E
R
S
A

B
Y
N
S
V
E
N

u
N

v
e

A v
a

Berndtsson, Bengt
Rydberg, Gunnar
Törnqvist, Konrad
Svensson, Henning

Hjelm, Eric
Andersson, Ernst
Lund, Valdus
Nyberg, Arne
Johansson, Bertil
Rydberg, Anders

Hansson, Holger
Ericson, Björn
Andersson, Erik
Andersson, Henry
Olsson, Carl
Johansson, Nils
Emanuelsson, Rune
Bergqvist, Erik
Feldt, Reine
Niklasson, Donald
Nilsson, Lennart
Larsson, Henry
Börjesson, Erik
Schylander, Kaleb
Bengtsson, Holger
Ohlsson, Owe
Johnsson, Nils
Larsson, Folke
Olausson, Reine
Johansson, Folke
Johansson, Filip
Berg, Fritz
Svensson, Ingvar

Nicklasson, Göran
Almqvist, Reine
Lindberg, Gunro
Eriksson, Nils

Hultfeldt, Olof
Ekeroth, Nils

Gren, Gunnar
Norén, Åke
Leisgård, Kjell-Åke
Bengtsson, Arthur
Östlund, Ernst
Hansson, Per-Olof
Wallin, Lennart
Nordström, Jan
Andersson, Gösta
Hysén, Erik
Pålsson, Ragnvald
Svensson, Harry
Löfgren, Gunnar
Karlsson, Conny
Karlsson, Jerry
Sjöblom, Sven

Matcher

598
521
512
495
485
468
466
464
461
458
438
437
427
422
416
412
395
361
355
342
335
331
330
329
324
297
295
290
285
284
277
272

122
192
191
190
190
188
188
186
181

 

Mål

127
293

+

83 ”
13

286
281

25
82

4 +

+

67
22
144

s

24

13

219
240

8
48

23
27

329
3

66
75
150
0

1
1

146
28
19
2

44
26
34

Bengt ”Fölet” Berndtsson, IFK:s meste

spelare genom tiderna.

 
 

Matcher Mål

56 Hansson, Ake 178 6
57 Samuelsson, Herbert 178 1
58 Eklund, Håkan 175 89

59 Larsson, Leif 172 205
60 Ohlsson, Axel 168 -
61 Karlsson, Herbert 160 -"

62 Hulthén, Wallentin 157 -
63 Nilsson, Erik 157 27

64 Nordqvist, Björn 150 2
65 Johansson, Paul 149 3
66 Appelgren, Sven 147 8

67 Nilsson, Torbjörn 147 111
68 Andersson, Werner 136 14
69 Eriksson, Per-Erik 134 78
70 Nilsson, Jan 131 79
71 Östlund, Dan 128 47
72 Oscarsson, Börje 127 32
73 Dahlberg, Lennart 124 -
74 Krook, Sveijde 121 69
75 Jonsson, Helge 120 50

76 Larsson, Torild 119 -
77 Magnusson, Eddy 113 33
78 Mossberg, Bengt 111 32
79 Kindvall, Ove 108 54

80 Hysén, Carl 105 8
81 Blomqvist, Rolf 103 -
82 Fährnström, Axel 103 42
83 Johansson, Ronald 102 -
84 Andersson, Lennart 102 20
85 Ottordahl, Lennart 102 29

+ = Efter sökandei äldre skrifter före år 1923

 

IFK:S
allsvenska
skyttekungar

1925 Filip Johansson 39 mål

(är rekord än idag, närmsta siffran är 31 mål,
Harry Lundahl)

1944 Leif Larsson 19 mål

1947 Gunnar Gren 18 mål

1958 Bertil Johansson 27 mål (delad)

1961 Bertil Johansson 20 mål

1969 Reine Almqvist 16 mål

1977 Reine Almqvist 15 mål (delad)

Filip ”Svarte Filip” Johansson, IFK:s
meste målskyttgenom tiderna.
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A-lagets matcher från år 1904

Årnanr År Sp

I 1904 4
2 1905 13
3 1906 20
4 1907 15
5 1908 27
6 1909 21
7 1910 35
8 1911 31
9 1912 33
10 1913 41
11 1914 31
12 1915 29
13 1916 32
14 1917 25
15 1918 22
16 1919 24
17 1920 36
18 1921 31
19 1922 45
20 1923 34
21 1924 39
22 1925 38
23 1926 36
24 1927 28
25 1928 35
26 1929 38
27 1930 32
28 1931 36
29 1932 39
30 1933 40
31 1934 34
32 1935 31
33 1936 34
34 1937 31
35 1938 38
36 1939 36
37 1940 35
38 1941 35
39 1942 33
40 1943 35
41 1944 38
42 1945 40
43 1946 40
44 1947 35
45 1948 34
46 1949 49
47 1950 38
48 1951 56
49 1952 43
50 1953 37
51 1954 38
52 1955 40
53 1956 40
54 1957 44
55 1958 48
56 1959 46
57 1960 40
58 1961 52
59 1962 42
60 1963 45
61 1964 38
62 1965 41
63 1966 43
64 1967 43
65 1968 43
66 1969 42
67 1970 45
68 1971 39
69 1972 38
70 1973 42
71 1974 48
72 1975 45
73 1976 56
74 1977 49
75 1978 56
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F Mål

0 8- 2
6 48-29
7 60-76
5 59-37
4 99-45
9 81-69
8 143-67
10 93-86
4 140-33
4 152-45
7 100-47
6 70-29
6 109-43
7 65-27
4 61-28
4 63-26
10 86-38
6 71-36
6 143-52
8 85-44
9 117-66

11 103-55
3 131-35
8 62-42
5 92-43
10 104-66
8 103-53
4 107-38
1 112-71
9 128-65
6 112-43
7 95-39
10 61-57
16 64-59
6 102-42
6 122-39
10 101-49
S 112-46
8 78-49
S 142-51
9 138-54
8 131-62
7 125-69
1 105-55
1 84-59
14 133-79
15 116-78
11 146-76
13 120-85
8 78-44
15 74-57
12 99-54
10 130-57
14 140-72
14 140-77
14 137-81
12 123-80
17 153-115
13 123-74
16 117-73
16 75-72
10 89-68
11 99-65
15 95-70
1 92-71
10 95-55
20 81-84
14 81-60
8 86-48
13 67-54
16 90-63
10 126-44
6 185-60
12 106-78
14 132-54

 

Totalt 2.765 1.583 474 708 7.695-4.214
  

Spelare som spelat i 100 matcher i A-laget åren 1923-1978
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Berndtsson, Bengt
Rydberg, Gunnar
Törnqvist, Konrad
Svensson, Henning

Hjelm, Eric
Andersson, Ernst
Lund, Valdus
Nyberg, Arne
Johansson, Bertil
Rydberg, Anders

Hansson, Holger
Ericson, Björn
Andersson, Erik
Andersson, Henry
Olsson, Carl
Johansson, Nils
Emanuelsson, Rune
Bergqvist, Erik
Feldt, Reine
Niklasson, Donald
Nilsson, Lennart
Larsson, Henry
Börjesson, Erik
Schylander, Kaleb
Bengtsson, Holger
Ohlsson, Owe
Johnsson, Nils
Larsson, Folke
Olausson, Reine
Johansson, Folke
Johansson, Filip
Berg, Fritz
Svensson, Ingvar

Nicklasson, Göran
Almqvist, Reine
Lindberg, Gunro
Eriksson, Nils

Hultfeldt, Olof
Ekeroth, Nils

Gren, Gunnar
Norén, Åke
Leisgård, Kjell-Åke
Bengtsson, Arthur
Östlund, Ernst
Hansson, Per-Olof
Wallin, Lennart
Nordström, Jan
Andersson, Gösta
Hysén, Erik
Pålsson, Ragnvald
Svensson, Harry
Löfgren, Gunnar
Karlsson, Conny
Karlsson, Jerry
Sjöblom, Sven

Matcher

598
521
512
495
485
468
466
464
461
458
438
437
427
422
416
412
395
361
355
342
335
331
330
329
324
297
295
290
285
284
277
272

122
192
191
190
190
188
188
186
181

 

Mål

127
293

+

83 ”
13

286
281

25
82

4 +

+

67
22
144

s

24

13

219
240

8
48

23
27

329
3

66
75
150
0

1
1

146
28
19
2

44
26
34

Bengt ”Fölet” Berndtsson, IFK:s meste

spelare genom tiderna.

 
 

Matcher Mål

56 Hansson, Ake 178 6
57 Samuelsson, Herbert 178 1
58 Eklund, Håkan 175 89

59 Larsson, Leif 172 205
60 Ohlsson, Axel 168 -
61 Karlsson, Herbert 160 -"

62 Hulthén, Wallentin 157 -
63 Nilsson, Erik 157 27

64 Nordqvist, Björn 150 2
65 Johansson, Paul 149 3
66 Appelgren, Sven 147 8

67 Nilsson, Torbjörn 147 111
68 Andersson, Werner 136 14
69 Eriksson, Per-Erik 134 78
70 Nilsson, Jan 131 79
71 Östlund, Dan 128 47
72 Oscarsson, Börje 127 32
73 Dahlberg, Lennart 124 -
74 Krook, Sveijde 121 69
75 Jonsson, Helge 120 50

76 Larsson, Torild 119 -
77 Magnusson, Eddy 113 33
78 Mossberg, Bengt 111 32
79 Kindvall, Ove 108 54

80 Hysén, Carl 105 8
81 Blomqvist, Rolf 103 -
82 Fährnström, Axel 103 42
83 Johansson, Ronald 102 -
84 Andersson, Lennart 102 20
85 Ottordahl, Lennart 102 29

+ = Efter sökandei äldre skrifter före år 1923

 

IFK:S
allsvenska
skyttekungar

1925 Filip Johansson 39 mål

(är rekord än idag, närmsta siffran är 31 mål,
Harry Lundahl)

1944 Leif Larsson 19 mål

1947 Gunnar Gren 18 mål

1958 Bertil Johansson 27 mål (delad)

1961 Bertil Johansson 20 mål

1969 Reine Almqvist 16 mål

1977 Reine Almqvist 15 mål (delad)

Filip ”Svarte Filip” Johansson, IFK:s
meste målskyttgenom tiderna.
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Landslagsspelare
Eriksson, Ove

Andersson, Nils
Börjesson, Erik
Lidén, Walter
Fagrell, Arvid
Törnqvist, Konrad
Svensson, Henning
Hallberg, Harry
Olsson, Carl
Karlsson, John (målv.)
Magnusson, Gustaf
Andersson, Theodor
Holmgren, Knut
Karlsson, John
Hjelm, Erik
Lundin, Arthur
Lund, Valdus
Schyllander, Caleb
Borsén, Rolf
Almén, Henry
Johansson, Karl
Karlsson, Herbert
Sandberg, Mauritz
Eiserman, Erik
Rylander, Sven
Levin, Erik
Andersson, Erik
Rydberg, Gunnar
Hansson, Åke
Johansson, Filip
Andersson, Werner
Bengtsson, Arthur
Rydberg, Anders

Östlund, Ernst
Samuelsson, Herbert
Andersson, Ernst
Berg, Fritz

Löfgren, Gunnar
Johnsson, Helge
Nyberg, Arne

Hultfeldt, Olof
Gren, Gunnar
Eriksson, Nils
Andersson, Henry
Emanuelsson, Rune
Granqvist, Tryggve
Börjesson, Reino
Hansson, Holger
Henriksson, Lars

Berndtsson, BEngt
Ohlsson, Owe
Johansson, Bertil
Johansson, Nils
Brodd, Yngve
Nilsson, Lennart
Ericson, Björn
Wallin, Lennart
Svensson, Ingvar
Nicklasson, Göran

Almqvist, Reine
Nordqvist, Björn
Nilsson, Torbjörn
Nordin, Olle
Edström, Ralf
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1908
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1909
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1912
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1915
1915
1915
1918
1918
1918
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1919
1919
1922
1923
1924
1925
1925
1925
1925
1927
1929
1929
1931
1933
1934
1934
1935
1935
1940
1943
1945
1945
1950
1951
1952
1955
1956
1958
1958
1959
1952
1962
1966
1966
1966
1969
1970
1975
1976
1977
1977

 

IFK:s VM-spelare

1934

1938 Arne Nyberg

1958

1970

1978
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Anders Rydberg
Ernst Andersson

Reino Börjesson
Bengt Berndtsson

Göran Nicklasson

Björn Nordqvist
Ralf Edström
Olle Nordin
Torbjörn Nilsson

2 matcher5

3 matcher 3 mål

matcher
match

3 matcher

3

4

1

2 matcher

3

3

I match
1

ANNORLUNDA”
TABELL
Det totala antalet säsongeri div I och II är 53. Det är fyra klubbar som uppnått den

siffran, nämligen IFK Göteborg, IFK Norrköping, AIK och GAIS. Dessa

föreningarharalltså aldrig spelat i lägre division än ”tvåan”.

Från 1924-25 och t o m 1977 är det en förening - Höganäs BK - som samlat ihop så

många poäng påsina div II-sejourer, att skåningarna kommit med i den annorlunda
tabell, som visarvilka 30 lag som tagit hem deflesta ”pinnarna” i de bägge högsta

divisionerna genom åren.

(Enligt Fotbollsboken 1978 sid 48)

S
V
R
N
A
U
R
W
N
-
—
-

V
A
B
W
I
N

S
E
R
A

I
t
r

I +
N
N
I
V

N
N
I
V

I
V
N
E
P

O
B

( O
m

IFK Göteborg
IFK Norrköping
Malmö FF
AIK
GAIS
IF Elfsborg

Helsingborgs IF
Landskrona BOIS
OIS
Djurgårdens IF
Sandvikens IF
IFK Eskilstuna
IFK Malmö
Halmstads BK
HammarbyIF
IS Halmia
IK Sleipner
Degerfors IF
Orebro SK
Örebro SK
Åtvidabergs FF
IK Brage
Kalmar FF
Jönköping Södra
BK Derby
Höganäs BK
Osters IF
GIF Sundsvall
Sandvikens AIK
Gefle IF
IF Saab

Matcher

1187
1169
1067
1191
1179
1151
1139
1145
1103
1009
1041
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1043
975
983
981
963
875
855
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833
823
853
719
615
545
418
469
490
542
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1417
1390
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Tabellen stärker ytterligare IFK:s uppfattning om att ett bra serielag är föreningens stabila
grund.

  PROFFSSPELARE

1949

1950

1950

GunnarGrentill Milan, Italien

Gunnar Anderssontill Olympique

Marseille, Frankrike

Dan Eknertill Olympique
Marseille, Frankrike

1953 Arne Lundquist till Stade de
Reims CAP, Frankrike

1971 Jan Nordström till Groningen,
Holland

1977 Torbjörn Nilsson till

PSV Eindhoven, Holland

 

Gunnar Gren, IFK:s förste |
proffsspelare.

Landslagsspelare
Eriksson, Ove

Andersson, Nils
Börjesson, Erik
Lidén, Walter
Fagrell, Arvid
Törnqvist, Konrad
Svensson, Henning
Hallberg, Harry
Olsson, Carl
Karlsson, John (målv.)
Magnusson, Gustaf
Andersson, Theodor
Holmgren, Knut
Karlsson, John
Hjelm, Erik
Lundin, Arthur
Lund, Valdus
Schyllander, Caleb
Borsén, Rolf
Almén, Henry
Johansson, Karl
Karlsson, Herbert
Sandberg, Mauritz
Eiserman, Erik
Rylander, Sven
Levin, Erik
Andersson, Erik
Rydberg, Gunnar
Hansson, Åke
Johansson, Filip
Andersson, Werner
Bengtsson, Arthur
Rydberg, Anders

Östlund, Ernst
Samuelsson, Herbert
Andersson, Ernst
Berg, Fritz

Löfgren, Gunnar
Johnsson, Helge
Nyberg, Arne

Hultfeldt, Olof
Gren, Gunnar
Eriksson, Nils
Andersson, Henry
Emanuelsson, Rune
Granqvist, Tryggve
Börjesson, Reino
Hansson, Holger
Henriksson, Lars

Berndtsson, BEngt
Ohlsson, Owe
Johansson, Bertil
Johansson, Nils
Brodd, Yngve
Nilsson, Lennart
Ericson, Björn
Wallin, Lennart
Svensson, Ingvar
Nicklasson, Göran

Almqvist, Reine
Nordqvist, Björn
Nilsson, Torbjörn
Nordin, Olle
Edström, Ralf
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IFK:s VM-spelare

1934

1938 Arne Nyberg

1958

1970

1978
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Anders Rydberg
Ernst Andersson

Reino Börjesson
Bengt Berndtsson

Göran Nicklasson

Björn Nordqvist
Ralf Edström
Olle Nordin
Torbjörn Nilsson

2 matcher5

3 matcher 3 mål

matcher
match

3 matcher

3

4

1

2 matcher

3

3

I match
1

ANNORLUNDA”
TABELL
Det totala antalet säsongeri div I och II är 53. Det är fyra klubbar som uppnått den

siffran, nämligen IFK Göteborg, IFK Norrköping, AIK och GAIS. Dessa

föreningarharalltså aldrig spelat i lägre division än ”tvåan”.

Från 1924-25 och t o m 1977 är det en förening - Höganäs BK - som samlat ihop så

många poäng påsina div II-sejourer, att skåningarna kommit med i den annorlunda
tabell, som visarvilka 30 lag som tagit hem deflesta ”pinnarna” i de bägge högsta

divisionerna genom åren.

(Enligt Fotbollsboken 1978 sid 48)
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OIS
Djurgårdens IF
Sandvikens IF
IFK Eskilstuna
IFK Malmö
Halmstads BK
HammarbyIF
IS Halmia
IK Sleipner
Degerfors IF
Orebro SK
Örebro SK
Åtvidabergs FF
IK Brage
Kalmar FF
Jönköping Södra
BK Derby
Höganäs BK
Osters IF
GIF Sundsvall
Sandvikens AIK
Gefle IF
IF Saab

Matcher

1187
1169
1067
1191
1179
1151
1139
1145
1103
1009
1041
1009
1043
975
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833
823
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719
615
545
418
469
490
542
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Tabellen stärker ytterligare IFK:s uppfattning om att ett bra serielag är föreningens stabila
grund.

  PROFFSSPELARE

1949

1950

1950

GunnarGrentill Milan, Italien

Gunnar Anderssontill Olympique

Marseille, Frankrike

Dan Eknertill Olympique
Marseille, Frankrike

1953 Arne Lundquist till Stade de
Reims CAP, Frankrike

1971 Jan Nordström till Groningen,
Holland

1977 Torbjörn Nilsson till

PSV Eindhoven, Holland

 

Gunnar Gren, IFK:s förste |
proffsspelare.



SVENSKA MÄSTARE
Fotboll:
1908

1910

1918

1935

1942

1958

1969

Carl Andersson, Konrad Törnqvist, Nils Andersson, John
Olsson, Lindoff Andersson, Valter Liden, Verner Jansson, Erik
Lund, Erik Börjesson, Arvid Fagrell, Olof Zell.

Erik Alstam, Nils Andersson, Henning Svensson, John Olsson,
Gustaf Sandberg, Konrad Törnqvist, Gustaf Magnusson, Harry
Hellberg, Erik Börjesson, Carl Olsson, Arthur Lundin.

Sven Rylander, Valdus Lund, Henning Svensson, Carl Olsson,
Konrad Törnqvist, Henry Ahlmén, Erik Eiserman, Caleb
Schylander, Herbert Carlsson, Eric Hjelm, Mauritz Sandberg.

Anders Rydberg, Olof Hultfeldt, Carl Hysén, Fritz Berg, Gunnar
Löfgren, Ernst Andersson, Helge Jonsson, Gunnar Rydberg,
Arne Nyberg, Sveijde Krook, Gösta Andersson.

Axel Ohlsson, Nils Eriksson, Folke Johansson, Ernst

Andersson, Olof Hultfeldt, Folke Larsson, Arne Nyberg,
Gunnar Gren, Leif Larsson, Holger Bengtsson, Åke Samuelsson.

Roland Johansson, Nils Johnsson, Åke Norén, Per Olof

Hansson, Lennart Nilsson, Holger Hansson, Bengt Berndtsson,
Nils Johansson, Owe Ohlsson, Bertil Johansson, Ralph Nyberg.

Rolf Pettersson, Björn Ericson, Donald Niklasson, Harry
Svensson, Reine Feldt, Kjell-Åke Leisgård, Börje Oskarsson,
Göran Nicklasson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Lars
Arvelin, Bengt Bertilsson.

Bowling
Individuellt Gösta Algeskog 1.683 poäng 1957

(8 serier)

4-mannalag

(4-serier)

Individuellt

Gösta Algeskog
Folke Altjärn
Oscar Krantz
Bertil Hedén 3.182 poäng 1957

Gösta Algeskog 3.191 poäng 1962

(8+8 serier)

2-mannalag Gösta Algeskog
(4-setier) Oscar Krantz 1.645 poäng 1962

Damer: Margareta Utterbäck
Eivor Rhedin

4-mannalag Kerstin Nilsson
(8-serier) Ing-Britt Krook 5.659 poäng 1969

Damer: Maj Dalbjörn
2-mannalag Margareta Utterbäck 2.921 poäng 1970

(8-serier)

Damer: Kerstin Nilsson
2-mannalag Eivor Rhedin 2.928 poäng 1971

(8-serier)

BSM: Roger Persson
4-mannalag Tomas Hallin
(8-serier) Kent Lindström

Ralph Schramm 6.078 poäng 1969

BSM: Sten Sandberg
4-mannalag Bo Olofsson
(8-serier) Ralph Schramm

Hans Algeskog 5.971 poäng 1973

BSM: Bo Olofsson
2-mannalag Stig Ljunggren 3.215 poäng 1974

(8-serier)

BSM: Bo Olofsson
4-mannalag Stig Ljunggren

(8-serier) Bertil Esping
Sven Olov Pegren 6.083 poäng 1974

Junior SM: Roger Persson
4-mannalag Lennart Persson
(8-serier) Rolf Karlsson

Kent Lindström 6.051 poäng 1970  

Fri idrott:

100 meter

200 meter

800 meter

10.000 meter

20.000 meter

Maraton
4x1.500 meter

Höjdhopp (junior)
Släggkastning

SM ungdom
Inomhushopp längd

SM ungdom
Längdhopp

Skol SM
Längdhopp

SM ungdom
Spjut

Skol SM
100 meter häck

Skol SM
100 meter häck

Gång

3.000 meter

10.000 meter

15.000 meter
25.000 meter

30.000 meter
50.000 meter

10.000 meter lag

15.000 meter lag

20 km landsväg lag

Brottning

Lättvikt Grek. rom.
Lättvikt Grek. rom.

Charles Luther
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Karl Gustaf Björk
Rolf Gottfridsson
Erik Backman
Erik Backman
Werner Magnusson
Werner Magnusson

Rudolf Olsson
Gustav Sandström
Rolf Johansson
Erik Clark
Rune Johansson
Bo Nordquist
Bo Ericson
Bo Ericson
Bo Ericson
Bo Ericson

Nils Holmdahl

Nils Holmdahl

Nils Holmdahl

Lennart Börjesson

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

K G Stafsing
K G Stafsing
K G Stafsing
Nils Kimfors (junior)
Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Harry Olsson
Harry Olsson
Ejnar Sundborg
Harry Olsson
Harry Olsson
Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Holger Johansson

Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Holger Johansson

Arne Börjesson
Holger Johansson
Bengt Johnsén

Arne Börjesson
Holger Johansson
Nils Kimfors

Arne Börjesson
Holger Johansson
H Strömberg

Erik Lund
Harry Larsson
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1913
1954
1953
1954
1955
1931
1955
1918
1919
1919
1921
1927

1937
1948
1941
1942
1943
1944

1966

1966

1967

1975

1977

1914
1915
1911
1945
1954
1951
1944
1946
1935
1945
1946

1952

1954

1950

1951

1956

1908
1910
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SVENSKA MÄSTARE
Fotboll:
1908

1910

1918

1935

1942

1958

1969

Carl Andersson, Konrad Törnqvist, Nils Andersson, John
Olsson, Lindoff Andersson, Valter Liden, Verner Jansson, Erik
Lund, Erik Börjesson, Arvid Fagrell, Olof Zell.

Erik Alstam, Nils Andersson, Henning Svensson, John Olsson,
Gustaf Sandberg, Konrad Törnqvist, Gustaf Magnusson, Harry
Hellberg, Erik Börjesson, Carl Olsson, Arthur Lundin.

Sven Rylander, Valdus Lund, Henning Svensson, Carl Olsson,
Konrad Törnqvist, Henry Ahlmén, Erik Eiserman, Caleb
Schylander, Herbert Carlsson, Eric Hjelm, Mauritz Sandberg.

Anders Rydberg, Olof Hultfeldt, Carl Hysén, Fritz Berg, Gunnar
Löfgren, Ernst Andersson, Helge Jonsson, Gunnar Rydberg,
Arne Nyberg, Sveijde Krook, Gösta Andersson.

Axel Ohlsson, Nils Eriksson, Folke Johansson, Ernst

Andersson, Olof Hultfeldt, Folke Larsson, Arne Nyberg,
Gunnar Gren, Leif Larsson, Holger Bengtsson, Åke Samuelsson.

Roland Johansson, Nils Johnsson, Åke Norén, Per Olof

Hansson, Lennart Nilsson, Holger Hansson, Bengt Berndtsson,
Nils Johansson, Owe Ohlsson, Bertil Johansson, Ralph Nyberg.

Rolf Pettersson, Björn Ericson, Donald Niklasson, Harry
Svensson, Reine Feldt, Kjell-Åke Leisgård, Börje Oskarsson,
Göran Nicklasson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Lars
Arvelin, Bengt Bertilsson.

Bowling
Individuellt Gösta Algeskog 1.683 poäng 1957

(8 serier)

4-mannalag

(4-serier)

Individuellt

Gösta Algeskog
Folke Altjärn
Oscar Krantz
Bertil Hedén 3.182 poäng 1957

Gösta Algeskog 3.191 poäng 1962

(8+8 serier)

2-mannalag Gösta Algeskog
(4-setier) Oscar Krantz 1.645 poäng 1962

Damer: Margareta Utterbäck
Eivor Rhedin

4-mannalag Kerstin Nilsson
(8-serier) Ing-Britt Krook 5.659 poäng 1969

Damer: Maj Dalbjörn
2-mannalag Margareta Utterbäck 2.921 poäng 1970

(8-serier)

Damer: Kerstin Nilsson
2-mannalag Eivor Rhedin 2.928 poäng 1971

(8-serier)

BSM: Roger Persson
4-mannalag Tomas Hallin
(8-serier) Kent Lindström

Ralph Schramm 6.078 poäng 1969

BSM: Sten Sandberg
4-mannalag Bo Olofsson
(8-serier) Ralph Schramm

Hans Algeskog 5.971 poäng 1973

BSM: Bo Olofsson
2-mannalag Stig Ljunggren 3.215 poäng 1974

(8-serier)

BSM: Bo Olofsson
4-mannalag Stig Ljunggren

(8-serier) Bertil Esping
Sven Olov Pegren 6.083 poäng 1974

Junior SM: Roger Persson
4-mannalag Lennart Persson
(8-serier) Rolf Karlsson

Kent Lindström 6.051 poäng 1970  

Fri idrott:

100 meter

200 meter

800 meter

10.000 meter

20.000 meter

Maraton
4x1.500 meter

Höjdhopp (junior)
Släggkastning

SM ungdom
Inomhushopp längd

SM ungdom
Längdhopp

Skol SM
Längdhopp

SM ungdom
Spjut

Skol SM
100 meter häck

Skol SM
100 meter häck

Gång

3.000 meter

10.000 meter

15.000 meter
25.000 meter

30.000 meter
50.000 meter

10.000 meter lag

15.000 meter lag

20 km landsväg lag

Brottning

Lättvikt Grek. rom.
Lättvikt Grek. rom.

Charles Luther
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Jan Carlsson
Karl Gustaf Björk
Rolf Gottfridsson
Erik Backman
Erik Backman
Werner Magnusson
Werner Magnusson

Rudolf Olsson
Gustav Sandström
Rolf Johansson
Erik Clark
Rune Johansson
Bo Nordquist
Bo Ericson
Bo Ericson
Bo Ericson
Bo Ericson

Nils Holmdahl

Nils Holmdahl

Nils Holmdahl

Lennart Börjesson

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

K G Stafsing
K G Stafsing
K G Stafsing
Nils Kimfors (junior)
Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Harry Olsson
Harry Olsson
Ejnar Sundborg
Harry Olsson
Harry Olsson
Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Holger Johansson

Åke Rundlöf
Arne Börjesson
Holger Johansson

Arne Börjesson
Holger Johansson
Bengt Johnsén

Arne Börjesson
Holger Johansson
Nils Kimfors

Arne Börjesson
Holger Johansson
H Strömberg

Erik Lund
Harry Larsson

N
—
—

2
O
D
-
2

N
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B
L
I
T
T

B
I
R
S
T
L
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N
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N
E
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N
Y

L
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A
R
A
A
R
v
o
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A
N

16.27.6
185

51.60
55.07
55.10
52.46
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14.7
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A
D
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S
S
D
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1913
1954
1953
1954
1955
1931
1955
1918
1919
1919
1921
1927

1937
1948
1941
1942
1943
1944

1966

1966

1967

1975

1977

1914
1915
1911
1945
1954
1951
1944
1946
1935
1945
1946

1952

1954

1950

1951

1956

1908
1910
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SVENSKA MÄSTARE
Skridsko
1961 Herrar

5.000 meter Bo Karenus

1962 Herrar Juniorer

500 meter Hasse Abrahamsson
5.000 meter Kent Pettersson

1963 Herrar Juniorer

1.500 meter Manne Lavås
3.000 meter Manne Lavås
Sammanlagt 500, 1.500 3.000
och 5.000 meter: Manne Lavås

1964 Herrar Juniorer

500 meter Manne Lavås
1.500 meter Manne Lavås
3.000 meter Manne Lavås
Sammanlagt 500, 1.500, 3.000
och 5.000 meter: Manne Lavås

1967 —Herrar Juniorer
3.000 meter Claes Lavås

Sammanlagt 500, 1.500, 3.000
och 5.000 meter: Claes Lavås

1968 Herrar Juniorer

1.500 meter Claes Lavås
5.000 meter Claes Lavås
Sammanlagt: Claes Lavås

1972 DamerStafett

3x1.000 meter IFK (Gerd-Inger Ericson,

Lena Adamsson,
Ann-Sofie Järnström

1973 Damer
500 meter Ann-Sofie Järnström

1.000 meter Ann-Sofie Järnström
1.500 meter Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Allround: Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Sprint: Ann-Sofie Järnström

1973 Pojkar B
500 meter Rolf Hagel

Pojkar C
500 meter Anders Moberg

1.500 meter Anders Moberg

1974 Damer Seniorer
500 meter Ann-Sofie Järnström

Lena Tillqwist
1.000 meter Ann-Sofie Järnström
1.500 meter Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Allround: Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Sprint: Ann-Sofie Järnström
Stafett
3x1.000 m IFK (Lena Tillqwist,

Mona-Lisa Sandgren

Ann-Sofie Järnström)

Herrar Juniorer:
500 meter Sven Folkesson

Ungdom Flickor D
500 meter Ewa-Lotta Guldbrandsen

1975 Damer Seniorer
500 meter Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Sprint: Ann-Sofie Järnström
Stafett
3x1.000 m IFK (Lena Tillqwist,

Mona-Lisa Sandgren,

Ann-Sofie Järnström)

1976 Damer Seniorer:
500 meter Ann-Sofie Järnström

1.000 meter Ann-Sofie Järnström
Sammanlagt
Sprint: Ann-Sofie Järnström

104

193.270 poäng

43.4 sek
2.17.5 min
5.00.4 min

193.250 poäng

4.53.7 min

192.230 poäng

2.19.7 min
8.21.9 min

190.507 poäng

5.00.5 min

46.21 sek
1.34.80 min
2.39.2 min

199.967 poäng

187.365 poäng

45.6

48.0 sek
1.42.7 min

47.0 sek
47.0 sek

1.39.5 min
2.39.0 min

201.333 poäng

193.400 poäng

5.26.5 min

42.8 sek

53.4 sek

47.3 sek

189.700 poäng

4.55.5 min

43.6 sek
1.32.4 min

185.450 poäng

1977 Damer Seniorer
Stafett
3x1.000 m IFK (Ewa-Lotta Guldbrandsen,

Ann-Sofie Järnström,
Lena Tillqwist) Svenskt rekord

Herrar Juniorer:
Sprinter-SM 500 m Roger Hagel
Sammanlagt: Roger Hagel

4.43.6 min

40.1 sek
165.800 poäng

 

Gång
1911 15.000 met. bana K. Stafsing 50.030
1935 50.000 met. landsväg Einar Sundborg 4.49.04.1
1942 50.000 met. landsväg Harry Ohlsson 4.30.27.5
1943 20 eng. mil bana Harry Ohlsson 2.41.07.5
1944 25.000 met. landsväg Harry Ohlsson 2.00.40.2

LÖPNING

1954 200 meter Jan Carlsson 21.3 sek

 

OLYMPISK MÄSTARE
Fotboll
Gunnar Gren (deltog i Sveriges segrande lag i London) 1948

VÄRLDSMÄSTARE
Bowling
25 serier

 

Gösta Algeskog 4.932 poäng 1954

1.674 poäng 1954
1.656 poäng 1958

8-mannalag Gösta Algeskog (deltog i
Gösta Algeskog Sveriges lag)

 

NORDISK MÄSTARE
Bowling
2-mannalag Gösta Algeskog 1964

6 serier (deltog i Sveriges lag)
Amerikanskt
spelsätt

4-mannalag Gösta Algeskog 1964
3 serier (deltog i Sveriges lag)
Amerikanskt
spelsätt

8-mannalag Gösta Algeskog 1964

8 serier (deltog i Sveriges lag)
Europeiskt
spelsätt

Fri Idrott
5.000 meter Erik Backman 1919

 

ENGELSK MÄSTARE
Fri Idrott
4 miles Erik Backman

Gång
2 miles Arne Börjesson 14.06.6 1949

Dessutom kantilläggas att vår löpare Alex. Ahlgren år 1913 satte nytt
världsrekord i maraton i Hälsingborg och fick världens bästa tid på

20.000 meteri Kristiania samt blev svensk mästare i En-timmes-löpning.



Resmed

Sessan
-det gör Blåvitt
Wö -

 

     

 



 


