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VÄSTERBOTTNISKT IDROTTSLIV
Ur signaturen »Björns» idrottsminnen ,

I detta nummer
Gunnar Björnwall, mångårig idrottsskribent under
märket Björn, har sedan 1920-talet följt och varit
engagerad i den västerbottniska idrottsrörelsens ut
veckling. Han har ställt sina »idrottsminnen från
norr» till förfogande och ger i dem en mångsidig
bild av en folkrörelses vardag och fest. Titeln på
häftet, »Västerbottniskt idrottsliv» är lånad från
en tidning med det namnet som utkom i Umeå
1925-1926. Avsikten var att den skulle utkomm a
varje vecka från den 11 december 1925, men det
visade sig bli mera sällan. Den entusiastiske redak
tören Robert Granbom, som Gunnar Björnwall be
rättar om, utvecklade i första numret sina ideer om
behovet av en särskild idrottstidning — vi återger
dem i slutet av häftet. Ritare Ivar Johansson över
tog från nr 3 1926 redaktörskapet, men tidningen
ser ut att ha upphört bara efter ett par ytterligare
nummer. Vinjetten, som vi också lånat, var teck
nad av Bertil Johansson, Bajo.
Omslagsbilden från en simhoppstävling i Sand
vik på 1930-talet, är tagen av en tidig förgrunds
figur inom Västerbottens Idrottsförbund, skeppsmäklaren, konsuln — och fotografen — Bernt
Lundstedt, Holmsund. Han hann med att både
fungera som sekreterare och ordförande i förbund-

et några år på 1920-talet. Så här avporträtterades
han i umejournalisternas sommartidning »Hallå»
1927. Karikatyren är gissningsvis tecknad av Einar
Härlin.
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En folkrörelse innebär att folk tar saken i egna
händer när historien blivit för trång. Saken kan
vara politisk, religiös, handla om nykterhet, idrott,
historia, hemslöjd. Rörelsen uppstår alltså när rö
relseenergi ackumulerats i en p u n kt utan att kun
na avvecklas i redan upparbetade riktningar, en
kraftsamling sker för ett gränsöverskridande. Så
kom m er utbrottet: manifestens tid, den språk
liga oron, ord som byter betydelser, nya begrepp
som söker egna ord. Expansionsfasens kraftut
veckling under m ottrycket från de etablerade in
stitutionerna, skällsorden, misstänkliggörandet.
Genombrottet, kanske maktövertagandet, den oundvikliga egna institutionaliseringen, ritualiseringen, det gäller att hushålla med krafterna!
Rörelseenergin ebbar ut, en avstannande rörelse,
inte längre pådrivande utan bromsande.
E tt mönster att besinna dagen efter blomster
månadens jubileer, festtal och historiker. Kan —

eller är det ens önskvärt — att det bryts? Eller
skall historiens nötta läxa evigt repas upp igen?
Kan de historiska energiförlusterna undvikas eller
måste glömskan bli sådan i ett vitalt samhälle att
t o m krig kan börja — som om ingenting hänt?
Kan institutioner förbli rörelser?
Spontana energiförtätningar, kollektiva kraft
samlingspunkter är alltid värda uppmärksamhet
— rörelsers, institutioners förnyelse och överle
vande betyder kanske förmågan att fånga upp ny
rörelseenergi, att se till gemensam riktning och
grundvärdering, mer än tidsförklädnad, formöver
drifter. D et viktiga är att hålla erfarenhetsdimensionen levande, undvika de historiska minnesför
luster som gör kulturarv och människoliv menings
lösa, då de borde vara utvecklings- och inspira
tionskällor. Självförverkligandebehovet får inte
bli en bortstötningsmekanism, institutioner inte
bara revirbevakare.
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Bjömen i idrottsspaltema

Gunnar Björnwall — signaturen Björn — är nestorn
bland fortfarande aktiva sportskrivare i Västerbot
ten.
Redan 1925 — alltså för snart 60 år sedan — an
ställdes han på Västerbottens-Kuriren. På den tiden
fanns det ingen speciell sportjournalist, utan Gun
nar fick ägna sig åt varjehanda redaktionella upp

drag, dock med tyngden förlagd till sporten. Efter
e tt par år lämnade han sin anställning på V-K och
övergick till allmän tjänst. Men sportskrivandet slu
tade han för den skull inte med, utan av Björn sign
erade artiklar har nu funnits med i V-K från 20-talet ända in på 80-talet.
Under lång tid var han också en högt skattad
medarbetare i Idrottsbladet hos den legendariske
Torsten Tegnér.
Gunnar har egentligen inte varit idrottsreferent,
även om han ibland också skrivit rena tävlingsreferat. I all huvudsak har han ägnat sina skriverier åt
kommentarer och översiktsartiklar, uppblandade
med »småplock och kuriosa» från idrottsfältet. Hans
favoriter har varit fri idrott och skidor och hans
samlande och publicering av friidrottsstatistik för
Norrland var helt unik och resultatet av en aldrig
sinande möda i forskandet.
Gunnar har också ställt sitt intresse och sina kun
skaper till förfogande för ledaruppdrag inom idrot
ten. I IFK Umeå har han varit styrelseledamot och
utnyttjad som funktionär under mer än 30 år. I
Västerbottens Idrottsförbunds styrelse var han le
dam ot 1942 -1953.
För den västerbottniska idrottens historia gjorde
Gunnar ovärderliga insatser som huvudansvarig för
Västerbottens Idrottsförbunds minnesskrift, som
utkom 1948, då förbundet fyllde 40 år, och för
IFK Umeås jubileumsskrifter 1941 och 1951, då
föreningen hade funnits till i 40 resp. 50 år.

Erik Svensson

Några data ur den västerbottniska idrottens historia
K arl-Ivar Asander
Det är en svår uppgift att på någon sida sammanfat
ta något om den västerbottniska idrottens historia.
Det rikhaltiga arkivmaterialet gör att bedömningar
na blir subjektiva och ibland ensidiga. Man vill ju
gärna komma fram till ett definitivt startår och på
stå »att idrotten i Västerbotten började år X». Ty
värr konfronteras man genast med svårforcerade
frågeställningar hur man skall definiera idrott. Var
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går gränsen mellan idrott och lek? Var går gränsen
mellan idrottsredskap och nyttoföremål? Är t ex
användandet av den första skidan en startpunkt för
idrotten i vårt län? Vi skulle då hamna i förhisto
risk tid. Vi famlar alltså i blindo och får söka idrot
tens början i vårt län längre fram i tiden.
Under senare delen av 1800-talet var skidsporten
på stark frammarsch i Sverige. Den första kända

skidtävlingen hölls 1877 i Sundsvall med ett första
pris på 5 kr. År 1884 hölls det s k Nordenskiöldsloppet, som var 206 km långt och där segraren hade
en sluttid på 21 timmar och 27 minuter. Dessa täv
lingar var dock enstaka företeelser. Man får gå fram
till sekelskiftet för att upptäcka någon egentlig
bredd på idrotten. Idrotten hade vid denna tid
punkt fått en mer folklig förankring och man kan
börja skönja idrotten som en av våra stora folkrö
relser — idrottsrörelsen. Idrotten var fortfarande
»smal» i så m åtto att skolidrottsföreningar och mili
täridrottsföreningar dominerade under 1900-talets
första decennium.
Strax före sekelskiftet bildades de första idrottsklubbarna i länet. I folkrörelsearkivet finns uppgif
ter om dessa och följande föreningar skall vara de
tio första.
A tlet- och gymnastikföreningen Concordia, L yck
sele, 1898
Tegs SK, 1898
Umeå IF, 1898
Lycksele godtemplares IF, 1900
Skidklubben Skade, Umeå, 1900
Hörnefors SK, 1901
IFK Umeå, 1901
Skidklubben Sleipner, Holmsund, 1901
Åsele IF, 1901
Örträsks skidklubb, 1901
Av dessa föreningar finns idag endast en kvar i
sin ursprungliga form, nämligen IFK Umeå. Många

av våra större klubbar i länet bildades betydligt se
nare. Tegs SK upphörde 1901 och existerade senare
som skidklubben Framåt. Nuvarande Tegs SK bilda
des 1 9 2 3 .1 rutan nedan finns bildningsåren för någ
ra klubbar som skrivit in sig i västerbottnisk idrottshistoria.
Många av dessa klubbar har gjort sig bem ärkta
både i individuell idrott och lagidrott. Inom lagid
rotten kan bl a nämnas IFK Holmsunds sejour i all
svenskan, Skellefteå AIK:s SM-guld i ishockey och
Sunnanå SK:s SM-guld i damfotboll. Västerbottnisk
idrottshistoria innehåller en mängd individuella pre
stationer av elitklass. Mellan den förste Vasaloppssegraren Ernst Alm (Norsjö IF) och dagens slalomkanon Ingemar Stenmark (Tärna IK Fjällvinden)
har länet fostrat en mängd toppidrottsm än
Mer fakta om klubbar, lagidrott och idrottsmän
finns att hämta i olika historiker. Exempelvis:
IFK Holmsund: Historik 1923-1941
IFK Umeå: Historik 1901-1941
IFK Umeå: Historik 1901-1971
Lycksele IF: 60-årsskrift 1914-1974
Skellefteå AIK: 6 decennier med SAIK 1921-1981
Skellefteå kanotklubb: 30 år med Skellefteå kanot
klubb 1947-1977
Umeå IK: Historik 1917-1977
Västerbottens fotbollsförbund: Historik 1924-1974
Västerbottens idrottsförbund: Minnesskrift 19081948
Åsele IK: Åsele IK 50 år.

Bildningsåren för några idrottsklubbar
Bureå IF, 1919
Norsjö IF, 1929
Bygdeå GOIF, 1931
O bbolalK, 1927
By ske o Ytterstfors IF, 1906
Robertsfors IK, 1907
Flarkens IK, 1922
Sandviks IK, 1905
Gimonäs CK, 1934
Sandåkerns SK, 1932
Hörnefors IF, 1908
Skellefteå AIK , 1921
IF Björklöven, Umeå, 1970
Skellefteå IF, 1918
IF Norrlands dragoner, 1905
Skellefteå OK, 1935
IFK Holmsund, 1923
Skellefteå-Rönnskärs
Kungl. Västerbottens
simklubb, 1935
regementes IF, 1907
Skidklubben Järven,
Lycksele IF, 1914
Jörn, 1936
Nordmalings IF, 1921
Sorsele IF, 1927
Norrby skärs GIK, 1908

Spölands IF, 1926
Storumans IK, 1926
Sunnanå SK, 1939
Tegs SK, 1923 (1898)
Tärna IK Fjällvinden, 1927
Umedalens IF, 1921
U meålK, 1917
Umeå simsällskap, 1928
Vilhelmina IK, 1922
Vindelns IF, 1908
Vännäs AIK, 1928
Åsele IK, 1931
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G unnar Björnvall

I över sextio år har jag haft min varelse i Umeå.
1921 bosatte sig far och mor här med fyra söner.
En söndag i mars anlände vi från Gällivare. När vi
från tåget såg hoppbacken på Rödberget skrattade
vi med mäktiga Dundret i färskt minne. Vad den
var liten !
Vi kom från snön och kylan och hamnade i ett
grått och trist föga vinterlikt väder. Det slaskade på
trottoarerna. Inte passade det oss »lappar», vana vid
höga rymder. Vi längtade »hem».
Men fort glömde vi. Våren kom snart detta år,
ovanligt tidigt sades det. »Öst på stan» fanns många
trevliga grabbar, som upptog oss i sin krets.
Idrotten stod i centrum för intresset. Lekar och
scouting var ett förgånget stadium. Fotboll visste
vi vad det var. I Gällivare kickades boll kvällen lång
på »Torget » mellan apoteket och banken. Vi jubla
de åt »Feppa» Olssons och de andras »höjdare», ju
högre desto bättre. Vi och de andra småskinnen
assisterade som »bollkallar» skenande efter förlupna
Kulor.
Det var annan fotboll i Umeå, mycket markspel
och kortpassning. En bjärt kontrast till fotbollen
uppe i Malmfälten. Vi tyckte den inte såg så rolig ut.
Vi var vana vid fränare och hejigare tag. Norrby
skärs och Hörnefors’ stil tilltalade oss mer. Stadspojkarna fann vi ofta för veka.
Den sommaren skulle N orrbotten och Västerbot
ten mötas i Umeå i en »dubbelkamp», allmän (fri)
idrott och fotboll. Vi och tidigare inflyttade Gälli
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vare-bor motsåg besöket med förväntan. Klart Norr
botten skulle vinna !
Men det gick åt skogen för gästerna på båda fron
terna. I friidrotten på I.20:s idrottsplats med sina
tvära kurvor och i fotbollen på den något buktiga
och gräsbevuxna skolplanen mellan kyrkan och läro
verket med trottoarerna instängda av säckväv.
Den dråplige »Blå dragonen» Kalle Grehn, som
året förut varit med om att i Antwerpen-olympiaden
bärga brons i lag i något som hette voltigeritt liksom
löjtnant Gösta Runö i modern femkamp angav se
gertonen på 1.20. I särklass på 100 meter, i längd
och i tresteg. 6.81 i längd var inte småpotatis den ti
den. I tresteg hamnade han med andra steget i hopp
gropen. Vilken längd gick inte där förlorad sa förståsigpåarna. Minst 14 meter gissades det. Kalle för
svann tyvärr snart söderut från våra nejder.
Västerbottens metodiska spel blev för mycket för
N orrbotten. Vad hjälpte det att »Feppa» och de an
dra härjade, slet och sparkade. Zanke (John R Sand
ström) och de andra var inte de veklingar vi trodde.
Det suckade så tungt under björkarna då vi f d norr
bottningar slokörade vandrade hem den kvällen.
Men snabbt glömmer man i ungdomens vår. Idrot
ten var huvudsaken. Vi bildade en förening med det
stolta namnet Hellas som efterträdare till den redan
legendomspunna pojkföreningen Östra Stans Hjältar.
Trottoarerna var våra löparbanor och det gick bra.
Det var bara ibland vi såg till ordningsmakten i form
av den väldige poliskonstapeln Ljung på väg hem till

»F otbollens fader» i V ästerbotten, John R Sandström
Zanke, IFK Umeå.

middagen, »stor och stark och tung» som det hette i
visan. Inte gjorde han oss förnär, men det berättades
att han, då busarna blev för besvärliga, kunde ta en
under vardera armen och bära dem till finkan !
Vi kutade runt kvarteret och hade besvär med de
snäva kurvorna. Vi hoppade och kastade på Herrgärdan.
Hur idrotten kom in i m itt liv har jag inte något
klart minne av. Kanske det var då far satte oss poj
kar i pianoskola. Han hade ärvt en flygel och ansåg
lämpligt att sönerna lärde sig hantera den. En snäll
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tant skulle 1916 eller 1917 bilda oss i klinkandets
ädla konst. Medan en av oss satt vid hennes sida och
spelade skalor var vi andra placerade vid ett bord i
bakgrunden. På det låg en stor bok. Vi bläddrade i
den. Den handlade om Stockholmsolympiaden 1912.
Plötsligt öppnades en ny och spännande värld för oss.
Vi fångades av bilderna. Av Hannes Kohlemainen,
som leende vann 5000 meter före den hårt spurtan
de fransmannen Jean Bouin. Av maratonsegraren,
sydafrikanaren Mac Arthur in i döden trö tt i den
fruktansvärda hettan och vår egen Sigge Jacobsson,
sexa, pinad av sönderskavda fötter. »Han sprang så
blodet rann». Av Englands flotta fotbollselva, som i
finalen slog Danmarks tappra lag. Och av många,
många andra.
Min far, kommen från Enköping, tillhörde en ge
neration då idrotten låg i sin linda. Men nog »strapatserade» man, som det hette. Min far idkade skrid
skosegling på Mälarens blanka isar, simmade och
cyklade, men framförallt gick han ofta under studie
tiden i Uppsala de sex milen hem till Enköping. Det
var inget märkvärdigt med det. Längsta promenaden
företog han från Enköping till Trondheim. Man var
intresserad av friluftsliv redan då.
Efter denna parentes åter till Umeå. IFK och UIK
stod i förgrunden även om Blå Dragonerna (K 8, se
nare K 4) och Vildmännen (I 20) visst inte var
borta. Bland Dragonerna kan främst nämnas C N
Andersson, »Svarten» kallad, som sprang maraton i
OS 1912 och blev tredje bästa svensk, en prestation
jämförbar med våra bästa storrännares, möderne
femkamparen C G Wallman, med i samma olympiska
spel, och tidigare nämnda Kalle Grehn. Mer om C N
Andersson längre fram. Bland Vildmännen kaptenen
Curt Frohm, kallad Sveriges starkaste officer, länge
innehavare av distriktsrekordet på 100 meter med
11.2. Han behärskade också simhoppningens svåra
konst.
Men »Stjärnan» (IFK) och »Triangeln» (UIK), som
bars på klubbdräkterna var de ledande symbolerna i
stadens idrottliv. Konkurrensen var hård. Arvfiender
kallades de ofta. Nu ler man däråt så såta vänner som
IFK-are och UIK-are är. Annat var det förr. Ni skulle
varit med då. Det anades alltid argan list och det
smiddes dolska planer på stamfiken om kvällarna öv
er sockerdrickan och bakelsen. Stamfiken var »Centran» i »Drabants» hus, Kungsgatan 55, och »Linnéa»
längre österut vid samma gata, nära Mimerskolan.

Vilket inte hindrade att man kunde vara ridderlig, då
antagonisten utfört ett stordåd. Som då IFK 1925
vann DM i fotboll med 5-0 över Norrbyskär och fick
följande telegram från UIK
-Umeås fotbollära räddad. Vi gratulerar distriktsmästarna.
Det gladde IFK-arna mer än något annat.
Efter förebild från Stockholm kom Stadslöpningen snart på modet genom UIK. Sträckorna var bara
fem och UIK hade till en början inga som helst svå
righeter att vinna. Den avgörande sträckan, 3000
meter var det visst, löpte proffstränade Helge,
»Pippi», Boström i ensamt majestät »med brillor på
sin näsa» långt, långt före knegande medtävlare.
Också härom mera längre fram.
Men andra tider skulle komma. Tävlingen lades
om och utökades till tio sträckor. Ingen domineran
de långdistans fanns längre. Då blev IFK med sina
fler sprinters farligt. Spänningen tilltog. I livligaste
minne är då Ville Lindgren ledde efter sista växeln
och hade segern i sin hand. Men UIK:s lille »Pelman»
5 Pettersson gav inte upp. Han gnodde under jubel
förbi den tröttnande IFK-aren, som verkade ha bly
i benen. Ville skuddade desto snabbare stoftet av
sina fötter och tog skyndsamt tåget hem till Luleå
begrundande sitt öde.
På riksplanet dröjde det innan Umeå gjorde sig
känt i fri idrott. Inte förrän nytillsatte Norrlandstränaren Martin Jansson fick blickarna på UIK:s
välväxte Adde Skoogh, som han ville göra tiokampare av och skickade till SM. Där redde sig Adde gott
med en femteplacering. Det gjorde också Ivar Karls
son lite senare och blev stadens förste medeldistansare av klass.
Huvudidrotten var dock skidor. Där var IFK herre
på täppan. Redan innan jag kom till stan hade IFK
flera SM i sin ägo genom Arvid Dahlberg, Harald
Johansson och Henning Isaksson. Och en kulen vin
terdag 1923 meddelades i ett kort »Telegram» i
Umebladets lilla depeschlåda, att John Lindgren
vunnit 30 km i Härnösand före Sven Utterström
och som förste man i mästerskapens historia under
skridit två timmar. Då började jag förstå varför ski
dor var en stor idrott i Umeå.

Segraren i första V asaloppet 1 9 2 2 , Ernst A lm , N orsjö IF, på
fo to långt senare taget m ed kranskullan Therese Eliasson.

Umekamraternas segrande lag i V asaloppet 1 9 2 4 . Vinnaren
John Lindgren i m itten flankerad av tvåan A n ton Stenberg
(num m er 1 0 6 ) och tian Oscar Bång. Observera de långa
skidorna.
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Det åktes mycket skidor i stan den tiden. Inte
minst av läroverkspojkarna, som ofta ställde upp i
»Skolungdomens» i Stockholm och skördade trium 
fer. Vi hörde snart talas om »Ranke» Grahn, en
spänstig grabb, duktig gymnast och en hejare i fot
boll. Vid en tävling lär han ha fått ont i magen och
var tvungen att lämna spåret och sätta sig bakom en
buske. Passerande konkurrenter dolde inte sin ska
deglädje. Det retade Ranke. Väl klar med sina behov
satte han sådan fart att han vann !
Och Vasaloppet ! Ernst Alm, »Norsjöbjörnen»,
vann det första, Oskar Lindberg det andra och John
Lindgren det tredje. Det låg något västerbottniskt
över det hela. Då John vann och IFK tog laget till
sammans med A nton Stenberg och Oscar Bång råd
de feststämning i stan. Hjältarna fördes i trium f
från tåget till Sävargården dock efter försening.
»Gamm-Anton» hade förskräckt över ståhejet sökt
smita från uppvaktningen men upphanns på sin rymmarstråt och infångades av entusiasterna. Ärevördi
ge landshövdingen Ringstrand höll ett storstilat tal
på Sävargården. Allt var fröjd och gamman.

stolarna hängde smågrabbarna som druvklasar. De
inte insläppta fick stå ute i kylan och avundsjukt
höra jubelropen. Nå, det blev lite bättre, då långvä
ga gäster kom på besök och högtalare monterats för
dem som inte såg.
UIK fick snart fint rykte. Det fanns verkligen ta
langer bland »lapparna» hur otroligt det än föreföll.
Mest fäste man sig vid Curt Ericson, den ekorrvige
målvakten, som var en rackare att klara straffar.
Han fick tillfälle att visa sin förmåga bl a i allsvenska
Hellas. Oldtimers har hans bravader i friskt minne
och inrangerar honom bland »Alla tiders» främsta
handbollsmålvakter. Mannen som under sin Hellastid såg till att 60 procent av straffarna missade sitt
mål. Han såg u t som en levande semafor sa någon.
Så kom den ena idrotten efter den andra till Umstan. UIK var mest på alerten, då det gällde nymo
digheter. Brottning kom snart på programmet. Men
det var kärvt i början. »Apostel» var från Linköping
till Umeå invandrande sadelmakarmästaren Agne
Holm som minsann inte sparade sig. På lediga stun
der tillverkade han den erforderliga brottarm attan
och vissa kvällar upplät han verkstaden som träningslokal. Det var dock inte lätt att uppehålla intresset,
då man saknade konkurrens i länet. Umeborna for

Nya idrotter
I Umeå idkades inte många idrotter vid 1920-talets
början, utom skidor, fotboll och fri idrott, egentli
gen bara lite cykel och i någon mån simning ute vid
Nydala på sommaren. Sedan introducerades bandy
på Nytorget av UIK. Från mellansverige inflyttade
läroverksgrabben Sverker Marell, elegant och med
utpräglat bollsinne, konfunderade IFK-arna med si
na tekniska finesser. Så småningom kom dock and
ra tider, då IFK samlade ihop sig och ställde upp
ett lag, som till och med vann över Luleå Sport
klubb, ansett som Övre Norrlands bästa. Det var en
obehaglig överraskning för de intet ont anande luleborna.
I handboll låg UIK skyhögt över. Ragnar Larsson,
från Östersund, snart kallad Castor-Lasse och längre
fram i tiden under många år pålitlig kassör i Idrotts
förbundet, hörde till förgrundsfigurerna. Det tog
lång tid innan IFK kom till tals med konkurrenten.
Det var högtidsstunder, då det bjöds på m atch på
I 20. Alltid fullspikat i den trånga lokalen. I ribb72

»Tidernas» handbollspelare i V ästerbotten, m ålvakten Curt
Ericson, U m eå idrottsklubb, omsvärmad av söta flickkollegor av senare årgång.

Britta Lindgren (E riksson), U m eå IK,
svensk mästarinna i konståkning på
skridsko.

därför u t och »missionerade» i Holmsund, Lycksele,
Vännäs m fl platser för a tt sporten inte skulle dö.
Men inte blev det många kronor i kassan. Vid en
propagandaafton i Sikeå hade ingen åskådare infun
nit sig. Agne Holm lyckades därför få tillåtelse att
lägga ut m attan i lokalen vid en subskriberad dans
tillställning , där grabbarna visade sina konster. Det
uppskattades ty en av deltagarna i dansen tog en hatt
för insamling av kollekt. Den täckte resekostnaderna.
Umeå Boxnings- och Brottareklubb hette den för
sta föreningen inom detta gebit. Den bildades 1925
men fyra år senare tog UIK över. Brottning står fo rt
farande på programmet, nu mer än någonsin genom
dubble svenske mästaren Leif Samuelssons intensiva
verksamhet bland de unga.

Konståkning på skridsko har också traditioner att
falla tillbaka på hos UIK. Sven Sterner blev snart
skridskopappa, länge med säte och stämma i Skrid
skoförbundet. Det anordnades galor på Nytorget,
där Länsstyrelsens lokaler nu är belägna. Då lopp
folk till i massor från alla håll och kanter, tanter och
farbröder, ungdomar och andra för att se Sveriges
frejdade skridskoprinsessa Vivi-Ann Hultén i ljus
och lampors sken. Det var en fest ! UIK dominera
de i Norrland. Största lönen för det trägna arbetet
fick man i svenska mästarinnan, Britta Lindgren
(Eriksson).
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Boxningen
1919 skrev Torsten Tegner i Idrottsbladet ett boxningsreferat, referat grundat på amerikanska källor
om den bloddrypande världsmästarfighten i box
ning mellan Jess Willard och Jack Dempsey. Två år
senare såg vi på Röda Kvarn i Umeå »Århundradets
match» mellan Dempsey och George Carpentier. Vi
grabbar led med den tappre fransosen, som knockades i fjärde ronden, men intresset för boxningen
var väckt och fick än mer näring, då vår ståtlige
Harry Persson trädde in i ringen. Han redde sig bra
i USA och blev folkkär precis som Ingemar Sten
mark och Björn Borg.
En journalist på Västerbottens-Kuriren blev helt
överraskad, då chefredaktören Gustav Rosén, se
dermera landshövding, en dag passerade genom
»trälhavet» med ett manus till tryckeriet och viskade
»Vann han?»
Var det verkligen möjligt att han kunde vara in
tresserad?
Jag besökte IFK:s boxningsträning och skrev en
lång entusiastisk artikel. Men det fick jag ångra. En
äldre man inträdde på redaktionen och uttalade sin
avsky. A tt något sådant kunde få förekomma i
Kurir en! Men mina rader var en västanfläkt mot vad
som skrevs i Roland Henzgels »Swing», där boxningstokiga insändare ständigt påhejades med »Måtten
bra. Lycka till! »
Men David »Murphy» Jonasson, Uno Tjernell och
andra salta gossar höll i gång. Det gick bland annat
bud »öst på stan» om utmaningsmatcher som mellan
Murren och en stark pojke i läroverket Oskar Fred
rik Grehn från Bastuträsk. Hur striden avlöpte har
jag dock glömt.
HP kom på besök i slutet av tjugutalet tillsam
mans med två kamrater för uppvisning. Vi fick vårt
lystmäte. Elis Peterson landade med sin höger på
»the point», på Martin Tanckreds haka. Denne stöp
som en oxe. Pladask i golvet och tydligen helt utan
för ritningarna, ty en mer ledsen segrare har jag inte
sett. Han grät floder.
På kvällen var det dock tjo och tjim på Gammlia
och HP förde sin dam med säkerhet och grandezza
i dansen. Det var också en syn.
Boxningens fram tid tedde sig länge osäker i
Umeå, ty det fanns få utövare. Men 1960 fick IFK
dock, tro mig eller inte, en svensk mästare i Karl74

Å tta svenska mästerskap tillhopa. Umekamraternas K enneth
Israelsson, fem i b oxning och Siv Larsson, tre i terränglöp
ning.

Erik Norfall. Och sedan spädde Kenneth Israelsson
allteftersom på med ytterligare fem titlar, den sista
1970.

H olm sund bäst!
IFK vann sju DM. Det var på Zankarnas tid. Sedan
dalade stjärnan. Sista mästerskapet som bärgades
1926 m ot Holmsund har sin historia.
Simsalabim är nog rätta uttrycket för Holmsunds
plötsliga uppdykande. Året tidigare hade man förlo
rat med hela 6-1 m ot IFK:s B-lag, men nu hade sam
ma klubbs A-lag all möda i världen att klara oavgjort
mot grabbarna från skärgården !
VK:s platsredaktör i Holmsund, kommunalpam
pen och landstingsmannen Joh. A. Noréus, som väl
inte var idrottsintresserad så det störde, var mäkta
stolt över framgången. I ett av sina »Skärgårdsbrev»
skrev han:
- Det var också med stor spänning hela Holmsund
i onsdags avvaktade utgången i Umeå och när resul
tatet var känt sprang man ur gård i gård för att för
tälja den stora nyheten.
Men Noréus återvänder snabbt till verkligheten:
- Fotbollspelet fångar nu mera än någonting annat
den stora allmänhetens intresse, men vad tiden lider
torde man väl börja ägna sina tankar åt allvarligare
saker.
Kom plicerad situation i fotb ollsd erb y m ellan Sandvik —
H olm sund. Han som tar sig för pannan är Sandviks snabbe
högerytter Tage R uthström .

Trodde Noréus, ja. Men så fort gick det inte med
sinnesändringen. Holmsund eliminerade i DM K 8,
Norrbyskär och Skellefteå AIK i snabb följd och så
var man framme i finalen mot IFK. Den blev lika
spännande som det föregående m ötet på Vallen.
Holmsundarna försvarade sig tappert och endast
med yttersta möda lyckades umeborna bärga segern
med 2-1.
Referatet av »Kalle Kula» (typografen Gustav
Gustavsson) i VK var man inte nöjd med nere i
Holmsund. Han ansågs ha skrivit partiskt till Umeås
förmån. I en insändare dammade »Vox» (Gösta Burstedt), som skötte förmedlingen av idrottsnyheterna
från skärgården, på honom så det stor härliga till.
»Kalle Kula» försvarade sig och det rådde fullt krig
i spalterna. Kalle Kula slutade polemiken på vers:
Heja Holmsund släpp ej taget
Giv på Zanke ständigt akt.
Ni är alltid bästa laget
Det har Vox på läktarn sagt.
Bäst blev Holmsund i varje fall i det länga loppet.
När DM ströks från programmet stod man som mes
ta erövrare av detsamma med tio »tecken». Men
vad mera var, Holmsund spelade så småningom all
svenskt 1967. Det har ingen annan förening i Väs
terbotten mäktat. Hela V ästerbotten gick i kvalfe
ber hösten 1966.
Holmsund började med 0-0 mot Saab. Så kom
Gunnarstorp på besök. Det var regnruskig dag, men
inte förty fullspikat på Kamratvallen. Polisen hade
fullt bestyr att ordna trafiken på den av Fredrik
Burgman beryktade Holmsundsvägen. Matchen blev
intensivt spännande och slutade med 2-0 för »de
kristna». Efter 1-1 m ot Hammarby var saken klar.
Holmsunds vistelse i Allsvenskan blev dock en
dast ettårig, men det fördunklar inte dess insats som
hyllas i Västerbottens Fotbollförbunds jubileums
skrift med tillägg att det torde dröja innan vi får ett
lag i V ästerbotten av den kalibern. Med hänsyn till
vad som senare hänt eller rättare sagt inte hänt är
det nog så sant.
1929 inträffade en skräll på Gammliavallen. IFK
gav nämligen nykorade Norrlands-mästarna Hälsing
land på hemväg från Boden en överhalning med
hela 8-4 !
- Varför var inte det här laget med i »Veckan»
undrade de överraskade hälsingarna.
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Glädjeskutt av R on n e Bäckm an, då H olm sund m ed mål på Gunnarstorp tar första steget m ot Allsvenska serien.

D etta är också från tjugotalet. Bodens bandyklubb, på sin tid Norrlands populäraste fotbollselva,
dominerade i N orrbotten, vilket raden av erövrade
DM vittnade om. Men den bröts vid ett tillfälle.
Gerhard Lindberg i IFK, en spänstig pojke på Haga
typ Gunnar Nordahl med krut i »dojorna» men
som sällan fick spela i A-laget på grund av sitt småballongande som ansågs illa gå ihop med elvans
kortpassning, värvades av Luleå Sportklubb. Och
vad hände ? Jo, han blev mannen att med två mål
förpassa Bandy ur DM. Gerhards plats i Norrbottens
länslag var därmed given. Något till snopna var inte
bara BBK-arna utan även IFK-arna. A tt ingen är pro
fet i sitt eget land besannades.
Länsm atchutbytet V ästerbotten-Norrbotten star
tades 1917 i Boden, då gästerna förlorade med 7-3.
Sedan dess har »arvfienderna» m ötts väl sextitalet
gånger, N orrbotten var länge en m ycket svår m ot
ståndare. Innan isen bröts 1939 efter nitton möten
var Västerbottens segrar lätt räknade. Dock kunde
man karska upp sig. Som 1927, då m atchen gick i
Holmsund. Utsikterna för Västerbotten bedömdes
76

som ringa. Jag vågade mig i VK på optimistiskt tips:
»Om alla ger sig den så kanske...» Norrbottningarna
hade roligt däråt. Det verkade närmast otroligt att
något sådant skulle inträffa. Så säkra var man, att
utgången skulle bli den gamla vanliga.
Men vad hände? Visst var norrbottningarna bätt
re speltekniskt sett. De verkade betryggande i sitt
uppträdande. Men hur det nu var hade de svårt att
få ut något nämnvärt av sin överlägsenhet.
Men N orrbotten hade ett kämpalag m ot sig, som
inte gav bort en boll i onödan. Främst var Johannes
Pierre från Norrbyskär på centerhalven. Han var
den stora förargelseklippan och klarade upp många
kniviga situationer. Som Sven Duva stod han nästan
jäm t i vägen. Och han drog kamraterna med sig som
den spelbegåvade och snabbe klubbkamraten Teg
man på vänsteryttern och Dehlin från konkurrent
klubben Hörnefors på centern. Härliga spelare!
När stridsröken skingrats hade V ästerbotten vun
nit! Efteråt erinrade sig en Norrbottens-journalist
m itt verklighetsfrämmande tips. Hur kunde jag
veta?

1939 vände det definitivt i dessa länsderbyn lång
tid framåt. Det var det året Västerbotten sensatio
nellt slog allsvenska Degerfors på Vallen. Vårt lag
var verkligt starkt med bröderna Nordahl i spetsen.
N orrbotten blev med förlov sagt en munsbit, ty även
sedan Nordahlarna lämnat distriktet fanns många
västerbottningar, som kunde spela fotboll. Den ena
förkrossande segern följde den andra 5-2, 7-2, 5-2,
9-3, 5-2, 7-0, 9-1, 6-3, 5-0, 4-0 interfolierade med
ett par uddamålssegrar för Norrbotten.
Västerbottningar nas målaptit var närmast chock
artad. Om jag inte minns fel talades det förargat i
en tidning i N orrbotten om »vedhuggarfotboll» eller
något i den stilen som förklaring till en av dessa
vådliga smällar.

Gammliavallen
Sommaren 1923 kändes behovet av en riktig idrotts
plats i Umeå allt angelägnare. I 20:s i all ära, som
länge fyllt ett stort behov, ansågs för omodern. Pla
nerna för en ny och tidsenligare blöttes och stöttes
länge och väl, men man började tvivla på en lycklig
utgång. Då ingrep den starke mannen i staden, jäg
mästaren Vilh. Åhlund, »Tvärålund» kallad, van att
handla och bestämma. Då blev det fart på spelet.
I juni 1925 invigdes Gammliavallen med ett mäk
tigt tåg av idrottsutövare, som ringlade sig nedför
Gammliabacken, föregångna av flygande fanor och
klingande spel. På läktaren var stadens honoratiores
samlade med landshövding Ringstrand i spetsen.
Det var en milstolpe i stadens idrottshistoria.
Vallen gjorde lång och trogen tjänst, men efter
hand började förfallet skönjas. Planket runt arenan
lutade betänkligt och till slut annonserades det ut
till försäljning. Då var det långt gånget. Kolstybben
var väck. Löparna sjönk ned till fotknölarna. Det
dammade under deras framfart. Vid regn antog fo t
bollsplanen insjöns form. »Gammliaträsket» var ett
elakt men ack så sant namn. Det berättas att då ett
långväga fotbollag intet ont anande närmade sig
Vallen, grabbarna förfärade ryggade tillbaka vid an
blicken!
Så länge Umeås fotboll höll god standard var en
vigen mellan IFK och UIK säkra publiknummer.

Mycket folk drogs till Vallen. Hejarklackar hörde
till. Stämningen och spänningen var påtagliga. Och
över alla andra hördes Richard Wallers dånande
»Come on boys». Han hade varit i Amerika och viss
te hur psalmerna skulle gå.
Om dessa derbyn åstadkom Curt Ericson en in
tressant översikt i VK 1945. Han spårade upp i tidningsläggen, 33 matcher mellan »De blå» (IFK) och
»De svartvita» (UIK) och citerade referenternas in
tryck av en del av dem. Så frågades 1923 vad FirpoDempsey-matchen i tungviktsboxning var jämförd
med umeklubbarnas uppgörelse i fotboll! Tre år
senare sade man att det var ett spel på liv och död.
Men än värre var naturligtvis »Årmiljonernas match!»
osv.

O, forna tiders derbyn! För alltid försvunna?
Så sackade fotbollen tillbaka. I den lilla hopen
närmast sörjande, som lunkade ut från Vallen efter
matcherna hördes beständigt »Lill-Acka» Eklunds
klagande röst »Slå ihop lagen, det är det jag alltid
har sagt! »
Elon Dufvenberg, stadsfullmäktiges ordförande,
tyckte detsamma. Han kallade till möte på rådhuset.
Salen fylldes av intresserade och diskussionens vågor
gick höga. En del var för sammanslagning, men de
flesta höll på sin »vattvälling». De gamla färgerna
var kärast. Så det blev ingen ändring.
Men Vallen hade sina ljusa stunder. Som då all
svenska Degerfors kom på besök för a tt spela proN icolina o ch Emil N ordahl fram för sönerna (fr v) K nut,
G östa, Gunnar, G östa o ch Bertil, varav K nut, Gunnar och
Bertil ingick i svenska laget som 1 9 4 8 vann o ly m p isk t guld.
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pagande, men helt oförmodat fick på moppe av
V ästerbotten med 3-2. De tre Nordahlarna från
Hörnefors utgjorde stommen i vårt lag. Plötsligt
hade V ästerbotten fått en slagkraftig elva, vilket
uppmärksammades i rikspressen. Alltför mycket
förresten, ty Nordahlarna försvann snart från den
hembygden lockade av anbud söderifrån. Vi fick
nöja oss med ryktet om dem land och rike kring.
Det stoltaste ögonblicket var då Gunnar, Knut och
Bertil den 13 augusti 1948 var med om att ta olym
piskt guld, vilket var och alltjämt är en unik presta
tion av en brödratrio. Det var dock våra pojkar!

Stjärnskott
1924, då det var ont om händelser på idrottens om
råde, hade DM i fri idrott ett betydande publikt in
tresse. Tävlingarna kunde samla 500-600 åskådare.
Jämför den siffran med dagens någon handfull !
Det skrevs också rätt mycket om DM i tidningarna.
»Klek» var inte snäll. Han hade lagt märke till att
det fanns gott om protokollförare, men få som u t
rättade något grövre arbete som t ex att markera
och mäta kasten m m. Men det är i viss mån förstå
eligt. Då förekom ännu de »dubbelsidiga» kasten,
höger och vänster och det orsakade ett oherrans be
st jn- i försök och final.
Enligt Klek var funktionärerna mer eller mindre
kompetenta.
- Hur ska man t ex kunna taga tid på fyra man
när tidtagarna stå och skymma sikten för varandra?
Det finns väl ändå led på benen. Har inte herrar tidtagare reda på, att det finns något, som heter tripp,
trapp, trull o s v ?
Han var också ute efter funktionärer som rökte
på idrottsplatsen. Det förtog to talt det goda in
trycket av en god prestation menade han. Det hade
han rätt i.
Enstaka gånger noterades prestationer av viss
klass. Så uppenbarade sig i DM 1927 en deltagare
från Skellefteå IF, Bengt Grundberg, iklädd Djur
gårdens (! ) färger, som vann de tre sprinterloppen
utan krus. Mest imponerade han på 400 meter, där
han skenade ifrån allt levande, på 51.2, bortåt en
halv långsida före närmaste man!
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Tiokamp var sällan någon stor idrottshändelse
lika litet som nu. Den har sällan gått till hävderna
men man kommer ihåg ett DM, där de tre deltagan
de UIK-arna totalt missade stavhoppet och blev utan
poäng. Dock vann Adde Skoogh med närmare 300
poäng före tvåan!
Någon riktig uppfattning om distriktsrekorden i
fri idrott hade man inte. Det hände då och då att
resultat utropades som rekord, fastän bättre nåtts
tidigare. Men sedan en tidning anställt forskning
och publicerat en förteckning, blev det bättre reda.
IFK får i Västerbottens Idrottförbunds minnes
skrift 1948 beröm av K H Wikström, veteran bland
stigfinnarna, för att ha gått i spetsen vid införande
av orienteringen i Västerbotten. DM började 1923
och förste mästare blev K G Karlsson, Spöland,
känd som skid- och terränglöpare. Länge domine
rade IFK, det ser man av DM-förteckningen vare
sig det gällde individuellt, lag eller budkavle. Den
senare tävlingsformens införande tog Ivar Johansson
initiativ till. IFK hade många duktiga utövare och
främst av dem var jägmästaren Stig W Ekman, som
vann fyra »raka» DM. Han beskrives som en utom 
ordentlig kartläsare, som läste kartan ungefär som
vanliga människor läser en tidning! Han får betrak
tas som en legend. Men än mer Halvard Nilsson,
Skellefteå, två gånger svensk mästare och med an
del i ett mästerskap i budkavle.

En blixt från klar him mel
En blixt från klar himmel är ett inom idrotten ofta
använt uttryck. Som Kalle Wincent, Sandvik,
15.48.4 på 5000 meter i svenska godtemplarmästerskapen 1930. Ni ler åt tiden, men sätt den i sitt rät
ta sammanhang förstår ni. Distriktsrekordet var ju
inte bättre än 16.25.4. Det var alltså fråga om en
väldig nedpressning. Kalle var en utomordentlig ta 
lang och det omdömet står sig fortfarande. Titta
t e x på hans 51.2 på 400 m, 2.01.0 på 800 m och
4.06.2 på 1500 m nådda under 1936. Den serien
skäms inte för sig än i dag. Han kunde dock ha
gjort vida bättre om han inte råkat ut för svåra
skador.

1965 finnes ett annat exempel. Karl-Uno Olofs
son deltog det året i en Europacup-match på kon
tinenten. På 1500 meter gjorde sig hans envisa ska
da påmind och resultatet blev därefter. Dagen
efter satt jag på Norra Västerbottens redaktion i
färd med ett referat till VK om distriktsmatchen i
fri idrott mellan Västerbotten och Österbotten.
Då inträdde Puttrik (redaktör K H Wikström) glatt
viftande med ett telegram. Det meddelade att KarlUno sprungit 800 meter på 1.47.9. Dan Waerns
svenska rekord löd på 1.47.5!
Staffan Renhorn, Skellefteå IF, sprang 1943
1500 meter på 4.02.6. Året därpå deltog han i sven
ska juniormästerskapen. Tid 3.54.4 (senare under
säsongen 3.54.0)! Det var sensationellt av en ung
grabb, om man kommer ihåg att John Zander 1917
satte världsrekord med 3.54.7. Tyvärr stäcktes den
lovande banan för Staffan av sjukdom.
Severt Dennolf minns man också inte bara för
hans helt överraskande femteplats på 10000 meter
i OS i London 1948 utan även för hans insats på
samma sträcka i Finnkampen 1949. Dessförinnan
löd hans distriktsrekord på 30.50.0. Nu sänkte han
det till 30.13.2! Man kan säga att han betalade med
ränta. Severt slapp nämligen springa hinderloppet i
»Triangeln» veckan före för a tt spara sig för denna
betydelsefullare uppgörelse.
Och så har vi Bengt Persson, som tycktes ha till
specialitet att överraska. Som 1968 då han i en
landskamp för omväxlingens skull sprang 5000 me
ter. Ingen hade väl tänkt sig några märkvärdigheter.
Men så ger han sig till att springa på 13.48.6 något
som betydde en förbättring av distriktsrekordet
med bortåt 20 sekunder och faktiskt bästa tiden i
landet det året!
Men åter till friidrotten. På 1930-talet började
det hända saker och ting. Sandviks granne spjut
kastare Ivar Nilsson fullgjorde sin värnplikt på Got
land. »Brottargeneralen» Einar Råberg, distriktsmästare i spjut, fick höra talas om Ivar. Han bad ho
nom komma till idrottsplatsen för att se om ryktet
talat sant. Själv var han idrottsmässigt klädd medan
Ivar infann sig i »grötmundering» och utan spikskor.
Men det hindrade honom inte att kasta mycket
längre än Råberg, som efter den dagen blev en stor
beundrare av sandvikaren.
Långt senare bevistade Råberg ett idrottsförbundsmöte i Umeå. Efteråt frågade han »Är det nå-

Spjutkastaren Ivar N ilsson, Sandviks IK.

gon som tagit Ivar Nilsson i hand? Då vet ni vilken
karl han är! » Det var efter 1933, då Ivar till allmän
häpnad slog Norges olympiske silvermedaljör Olaf
Sunde i en landskamp.
Studentbeväringen »Iwe» Norin från Boliden
hoppade vid en kvällstävling på Gammliavallen
över 7 meter i längd och Ivar Nilsson kastade spjutet
bortåt 60 meter. Det var grejer det. Ordföranden
Axel »Kaptis» Wästfeldt, gick omkring på planen
och myste under brillorna.
Henning Sundesson, Umedalen, fyra gånger tvåa
i SM i terräng, blev vår förste svenske mästare i fri
idrott genom att vinna 10000 meter. Och Jussi
Björk från Gamla Karleby fann många härliga äm
nen, som han tränade och gav goda råd. Västerbot
ten hade vaknat upp ur sin långa Törnrosa-sömn.
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A xel W ästfeldt.

En bild av klassisk sk ön h et. Distriktsrekordhållaren sedan
1 9 4 2 i diskuskastning R une Lundström , I 2 0 . I bakgrund
en m ed seglarmössa Bernt L undstedt, prisdonator i många
sammanhang.

Rune Lundström, den stadige gossen från Robertsfors, som senare hivade diskusen 48.45 meter,
blev fastanställd på I 20. Han hade ett brinnande
intresse och förmådde IFK och UIK att anordna
kvällstävlingar stup i kvarten. Små enkla tävlingar,
men nyttiga som träning. Med var bl a Umedalens
Erik Johansson, lika idrottsbiten, som sedan gick
ett sorgligt öde till mötes med sin slägga. När höst
löven började falla och det blev kallt och ruggigt
och vanliga människor höll sig inne, kastade Rune
och Erik m fl oförtrutet vidare i fyra grenar. Och
fortsatte sedan samma dag på annan plats!

Um e runt
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»Heja grabbar, spända vader!
flygen ut på kolad bana
mellan trängselfyllda rader,
som till hets och tvekamp mana.
Heja du, den allra största
utav sommar idrottsdagar!
Heja alla ni som törsta
u ti väst och höga kragar! »
Så lydde de första stoferna i »Lopplåt» av typo■afen och sångaren Gustav Gustavsson juli 1927 i
VK. Ume runt hade ägt rum och han strängade sin
lyra.

»Ume runt» var om tyckt. Det var ont om idrotts
evenemang och löparnas uppgörelser på vill jag min
nas dammiga gator erbjöd en välkommen förströel
se för flanörerna.
Tävlingen gillades också av deltagarna. Det var
skoj a tt skubba. Alla var långt ifrån några fenomen,
de flesta inte tränade för uppgiften. Men se i Ume
runt ville man vara med och kappas. Där var något
av fest och spänning, ja, något av evenemang i all
dess enkelhet. Ändå roligare var det förstås om man
överraskade sig och andra med att knipa några me
ter på en motståndare. Det brukade därför inte er
bjuda på några svårigheter a tt samla fulltaliga lag.
Hur de sedan såg u t var en annan sak.
Ume runt 1927 gick i början av juli, vilket var
ovanligt sent. Ofta ägde det som påföljande år rum
en månad tidigare. Men då ställde naturen till med
ett spratt. Morgonen veckan före loppet överraska
des man av en nedslående syn, då rullgardinen drogs
upp. Allt var vitt! Björkarna med sin späda grönska
tyngdes av snömassor. Trafiksvårigheter rapportera
des utifrån länet. Hur skulle det nu gå med Ume
runt? Men några dagar senare kom den efterlängta
de solen. Snön smälte bort och därmed försvann
farhågorna för loppets programenliga genomförande.
Det var som ett under.
Ume runt är ett lopp med anor. Historien om
dess fortgång är litet osäker. 1962 gick det 3 2 a lop
pet, så långt kan man vara säker. Det gick 1921-

1933, 1939, 1941-1950, 1955-1962. Initiativtaga
ren, UIK, vann det första loppet, Sandvik det tion
de, IFK det tjugonde och Vingarna från ö-vik det
trettionde. Mellan UIK och IFK, »Arvfienderna»,
stod det »oavgjort» ifråga om segrar, 9-9.
Några rekord går det inte a tt få fram, då startoch målplatser varierat liksom sträcklängderna.
Obbola vann också en gång. Då kunde man tala
om taktikens triumf. Paul Högberg, som sprungit i
Stockholms-Studenterna förde med sig hem n y tti
ga erfarenheter från Svenska Dagbladets stafett och
omsatte dem i praktiken. Grabbarna fick order att
gena över alla gathörn och vann mark till häpnad
och förargelse för motståndarna, ovana vid sådant.
Men protest hjälpte inte. Ingenstans i reglerna stod
det att sådant var förbjudet.
Självskriven prisutdelare var Berndt Lundstedt
från Holmsund. Han var den tidens donator vinter
som sommar. Han hade satt upp ett vandringspris
i fri idrott, grundat på poängberäkning, och även
ett för Ume runt.
Deltagarna i segrande lag fick första tiden dess
utom var sin medalj, som bör vara e tt dyrbart min
ne. På medaljen är en spjutkastare avbildad och
närmare besett är det inte vem som helst. Det är
olympiske guldmedaljören i spjut Erik Lemming,
som stått modell för gravören hos Sporrongs.

»Ume runt» (årtal ok än t). Svenske m ästaren på 10 0 0 0 m
H enning Sundesson, U m edalens IF , har ledningen.

Laget som försvann
1952 upphörde Norrbyskärs GIF. Industrien nedlades. Folk lämnade Kemparnas ö, så det fanns inte
längre underlag för en fotbollselva. Västerbotten
blev en idrottsprofil fattigare. Det stolta och friska
laget var ej mer.
Minnena dyker upp då jag bläddrar i de prydliga
tidningsurklippen, i Folkrörelsearkivet. De erbjuder
en intressant läsning. Mr Carp alias Kalle Pettersson,
en gång i tiden framgångsrik högerytter i laget, var
en flitig rapportör. Han skrev i nu länge sedan av
somnade Umebladet, likaså Nore Sundin i VK. Två
säkra och sakliga karlar, som kunde sin fotboll.
Kust-Kamraterna var det meningen att föreningen
skulle heta, om man fått som man velat. E tt rätt tju81

sigt namn, med »snärt» påminnande något om Fjäll
vinden. Men Svenska Idrottsförbundet vägrade in
träde. Det skulle tydligen vara ortsangivelse. Nume
ra finner man i den rikhaltiga föreningsfloran det
ena konstifika namnet efter det andra. Det tycks
inte vara så noga längre. Kust-Kamraterna hade stått
sig bra vid en jämförelse.
Redan då seklet var ungt ansåg Curt Kempe i Mo
och Domsjö att idrotten var en sund och nyttig
fritidsförströelse. Bolaget anlade därför en idrotts
plats och bekostade anställningen av en am atör
tränare i fotboll, gymnastikdirektören Julius Hå
kansson i Djursholm, kommen från Umeå. En för
nämlig kraft, som skapade lagspelet i länet. »Fot
bollens apostel» brukade han kallas.
Fotboll blev huvudidrotten på Norrbyskär. Halvt
glömda namn träder fram ur tidningsurklippen,
som skapade respekt omkring sig. Många bröder
som Berglund, Lodin, Pierre och Westman m fl och
mest kanske Erik Tegman, en lika stor talang som
Ranke Grahn i Umeå. Norrbyskär var på höjden av
sin bana ett starkt lag, fruktat inte bara i Västerbot
ten utan även i kringliggande distrikt.
DM var viktigast på Norrbyskär. Serierna betrak
tades som en nymodighet utan större värde. De fick
duga som träning för DM. Hur stor vikt man lade på
fotboll framgår av att det vid ett allmänt samman
träde röstades om lagets sammansättning. Demo
kratiskt kan man säga.
DM i fotboll började 1910. Första mästare blev
Umeå läroverks IF och 1911 I 20 :s IF. Sedan kom
Norrbyskär 1912, 1914 och 1915. Efter IFK Umeås
dominans under fem år återkom Norrbyskär 1921
och 1922 samt 1927 och 1928 för att sluta 1933.
Norrbyskärs sista seger var märklig. Matchen på
Gammliavallen m ot Sandvik glömmer man inte.
Det verkade gå vägen för Sandvik, som hade ett
visst grepp om spelet och ledde med 3-1 efter första
halvlek. Tipsenligt kan väl sägas. Ändock vann Norr
byskär - med - 10-3! Hade någon lämnat matchen
i halvtid hade han nog haft svårt att tro på medde
landet därom. Han torde ha tagit det som ett dåligt
skämt.
Men Sandvik kom tillbaka. Det sensationella ne
derlaget var bara en parentes. Redan året därpå tog
man sitt andra DM - Det första 1931 - sedan 1936
och 1937. Trettitalet var således trots braknederla
get en lycklig period för Sandvik. Ställningen som
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ett av distriktets främsta lag befästes med DM även
1945, 1946, 1949 och 1954. Stora DM upphörde
1956 med Sandåkern som den sista i raden. Jäm te
Norrbyskär och Skellefteå AIK har Sandvik åtta
titlar var. Endast Holmsund är bättre med tio.
Sina bästa matcher torde Norrbyskär ha presterat
i Norrländska Mästerskapen 1928 och 1929. Mot
ståndare var den tidens mest kvalificerade lag i norr,
Bodens Bandyklubb, som kom på besök. Men fästningsstadens berömda söner fick sannerligen jobba
för segrarna, som inskränkte sig till 7-5 och 3-2.
»Skärarna» var inte lätta a tt tas med hemma på ön.
Det fick Bodens Bandy som många andra erfara.
Norrbyskär spelade också bandy. 1928 m ötte
man i finalen UIK på en uppskottad bana på Umeälvens is åt Tegssidan till, UIK var skyhög favorit.
- Rent m atematiskt borde det bli ett sjudundrande nederlag för Norrbyskär stod det inledningsvis
i VK:s matchreferat.
Skribenten hade liksom de flesta inte fäst sig vid
en kollegas »rent av halsbrytande optimistiska vinst
förutsägelse för Norrbyskär». Och dock var det just
det som höll på att inträffa!
Hur gick nu detta till? Inledningen var i varje fall
helt sensationsfri. Redan efter en kvart hade UIK
hux flux sopat in tre mål. Vad var det man sagt?
Rena promenaden!
Men man hade knappt fullföljt denna tanke
förrän Norrbyskär oförmodat kvicknade till. Fält
herren Erik Tegman fick ordning på sina trupper.
Förlamningen släppte. Han severade de snabba
yttrarna den ena drömpassningen efter den andra
och de rann fram i svårstoppade ruscher med två
mål som följd. UIK ledde med endast 3-2 i halvtid
vilket var en stor överraskning.
Det var dock inte bara Norrbyskärs skärpta an
fall, som åstadkom denna sensationella omsväng
ning. Längst bak hade man en herre vid namn
Johannes Pierre, den outslitlige fotbollcenterhalven.
Samma strålande energi, samma oförtrutna anda
som han brukade utveckla på fotbollplanen visade
han i bandyburen, ja, kanske än mer. Han var nästan
»omöjlig» i sitt agerande. I nio fall av tio nappade
han åt sig bollen hur krångligt det än såg ut. Utan
betänkande dök han in i spelarhögen bland höjda
klubbor och nafsade åt sig bollen precis som kastan
jen ur elden. Ja ibland grabbade han även tag i en
klubba utan att dock för den delen glömma bollen.

I andra halvlek underskattade UIK inte sina m ot
ståndare längre. Nu insåg man att det var allvar och
att det gällde a tt skärpa sig. Redan efter fyra minu
ter stod det 4-2 för UIK. Saken borde vara klar.
Men inte. »Skärarna» hade visst inte givit upp. De
kom tillbaka. Och Johannes fortsatte a tt kämpa i
sin bur. Riktigt kusligt såg det ut, då Lodin i Norr
byskär ordnade 5-4 i 25:e minuten. Ekdahls utjäm
ning innan Ivar Johansson blåste för full tid kändes
som en befrielse för den återigen hårt pressade
favoriten UIK.
I förlängningen borde dock öborna i all rimlighe
tens namn vara knäckta tyckte litet var. De kunde
inte ha så mycket mer att ge. De hade spelat »over
evne», som norrmännen säger. Men ännu fanns det
liv kvar och för det mesta låg man före i målfabrika
tionen. Till slut lyckades dock UIK vinna, men det
var inte mer än det bar sig. Segern skrevs till 8-7.
Puh!
De käcka grabbarna från ön föll alltså med flaggan
i topp. Länge talades i Umeå om denna märkliga
match. Och mest om »Johannes på Skäret». Vilken
kämpe!

Epoken A rtur Häggblad
Epoken Artur Häggblad, vem minns väl inte den!
Han kom i rättan tid till IFK den långa gängliga
Tegs-pojken, som rullade ostar hos Wikners. Fram
gångarna var inte stora till en början, men i SM 1931
på hemmaplan blev han till stor häpnad fyra på tre
milen. Han blev stadens man i tio års tid, vann två
SM, var sammanlagt 1 m inut och 26 sekunder från
ytterligare sex sådana (! ), triumferade i fyra Vasalopp och mycket annat. Han var en glad garcon,
som gärna skämtade och väckte uppmärksamhet.
Historierna om honom var många, men ibland bara
med ett korn av sanning. Synd att han aldrig skrev
sina memoarer. De borde ha blivit en bestseller.
Artur var alla småpojkars vän. Med spänd förvän
tan väntade de på hans ankom st till mål, alltid lika
populär vare sig han vann eller förlorade. Då han
svettig kajkade till omklädningsrummet hade han
ett lämmeltåg av unga entusiaster efter sig, som gav

Vid behov av

SKIDOR

STAVAR
SKRIDSKOR
BANDYKLUBBOR
R Y G G S Ä C K A R och
T E R M O S F L A SK O R
gå till

P. A. LUNDMARKS Järnaffär
Umeå

katten i de övriga. Tävlingen var slut för deras del,
sedan n’ Artur anlänt. Deras lycka var fullständig.
Denna popularitet hade Artur även på andra plat
ser. Han hade »hemmaplan» överallt, vart han än
drog sina färde. Märkligt nog även i Mora, denna
dalkarlarnas högborg. Han räddade ju Vasaloppen
under en kritisk tid, då tävlingen inte stod högt i
gunst hos storrännarna.
Om Artur skrev jag för länge se’n i VK bl a föl
jande.
- Artur var en särpräglad man. Han var inte som
andra. Han var »annars». Gärna gick han sina egna
vägar. Hans idéer om träning och utrustning stämde
inte precis ihop med expertisens och det fick han
veta av. Men vad brydde han sig om det. Han höll
länge fast vid sina luddor och bindningar. Artur var
en friboren man och tålde inte något tvång. Då blev
han vrång och sa’ saker, som inte lämpade sig för
trycket. Men hjärtat på rätta stället hade han. Han
var sina vänners vän. »Konstig» blev han bara, då
någon gjorde sig viktig och märkvärdig.
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Artur Häggblad,
lagerkransad men
allvarsam efter
vasaloppssegern
1933.
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Sandvikarna omkring dem inte visste till sig av gläd

je.
I snart följande SM i Sundsvall 1928 visade det
sig att trium fen i Umeå inte var tillfällig, ty inledningsdagen blev han trea på femmilen - krävande
för en så ung man som Hjalmar - slagen bara av
John Lindgren och Sven Utterström . Därmed var
han ett namn och förblev så länge. Han har sin giv
na plats som »legendarisk» i svensk skidhistoria.
Säker var än han ställdes, inte minst i internationel
la tävlingar av betydenhet. Han var en av de fyra i
den berömda »Kvartetten, som ej sprängdes» i olym
piska spelen i Garmisch 1936 på femmilen. Pålitlig
heten själv denne starke och välbyggde sandvikare.
Liksom Artur två gånger svensk mästare. En önske
dröm var a tt de två åkt för samma klubb, men det
var omöjligt. Föreningsbanden var för starka. Men
om, vilket lag hade det inte blivit!

IFK’s största skidår
SM 1935 i Falun var ett av IFK:s största skidår lik
som 1918 i Sundsvall. Segerbulletiner strömmade in.
Artur Häggblad vann 15 km trots a tt han en god del
av banan sparkade sig fram med närmast en barnski
da på ena foten. Han blev tvåa på 50 km i plaskvått
före och trea på 30 km. Lagen på 15 och 30 km gick
till IFK. »Lill-Gustaf» Jonsson vann juniorernas 15
km och lagpriset erövrades även där. Kurt Bergman
Hjalmar Bergström , Sandviks IK, en av »Kvartetten som ej
sprängdes» på fem m ilen i olym piska spelen 1 9 3 6 på skidor.
tog hem klass II i kombinerad.
Russinet i kakan var dock segern i skidstafetten,
Artur hade en svår konkurrent nästgårds, i Sand
som nu fick mästerskapsvärdighet. Thule Persson
vik, Hjalmar Bergström. Han kom fram som ett skott från Storuman, som sällat sig till gänget, Lill-Gustaf
upp i första linjen, redan som tjuguettåring. Det var
och Artur bildade ett oslagbart team. Tvåan Jokk
i Umespelen. IFK hade skrapat ihop ett fint fält av
mokk var närmare tre minuter efter. Men på sina håll
flera förstaklassåkare. Främst av dem var Luleås
sågs segern med oblida ögon. Man menade att IFK
fruktade bröderna Wikström och Olle Hansson.
hade en för ung åkare i sitt lagT Lill-Gustaf. Men nå
De var favoriter. De såg därför något till snopna ut
got mer blev inte av detta.
då Hjalmar snuvade dem på segern. Vem var han?
Som så många gånger förr och senare hade IFK
Det gjorde också den journalist på Dagens Nyheter
ont om pengar. Då umeborna kom underfund där
som m ottog m itt referat. Men mest minns jag Hjal
om sattes en insamling i gång. Redaktör Gunnar
mars pappa, som satt vid ett bord i »serveringen»
Dahlin på Umebladet, en bussig man, stod i spetsen.
vid en kaffekopp. Han lyste av lycka, då sonen an
Han hade god kontakt bland de så kallade stor
lände. Inga ord växlades mellan dem men ett bättre
pamparna med generositet. Klart så duktiga pojkar
välkommen kunde Hjalmar inte fått. Allt under det
skulle hjälpas.
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1938-1943 var det kärvt på den västerbottniska
skidfronten. Endast ett senior-SM togs därunder.
Det var 1941 i Umeå i dess sista skälvande minut,
då laget på femmilen bärgades av Artur, Gösta
Jacobsson och Almer Åström.
Det var Arturs sista tävling. En augustidag samma
år lämnade han Umeå för gott för att bosätta sig
i Stockholm. Mycket folk hade samlats vid kajen i
Umeå. Sin vana trogen kom Artur i sista minuten.
Man trodde att han tänkte lura de väntande och i
stället för båt ta tåget till Holmsund. Blomsterkvas
tar »vandrade» över relingen och ordföranden Rag
nar Wall överräckte en minnesgåva med bl a orden
»Nog har du varit till besvär många gånger, Artur,
men det har varit ett kärt besvär. Tack för den tid
som varit!»
Åren 1944-1947 kunde SM på skidor med fullt
fog kallas Kamratmästerskap. IFK-föreningarna i
Mora och Umeå hade tagit sammanlagt 25 titlar på
herrsidan (Mora 17 och Umeå 8) mot övriga lan
dets 3! Men Umeå stod i Moras skugga. Nisse Karls
son, trumfesset var mycket svår att komma till tals
med och hans kamrater Anders Törnkvist och
Gunnar Eriksson stöttade under bra.. »Den där
Mora-Nisse» sa en gammal västerbottning förargat
vid ett tillfälle med motvillig beundran i rösten.
Han var ju för »omöj hg» denne mas. Man förstår att
mannen var irriterad och så gärna ville a tt förtroll
ningen skulle brytas. Och vem ville inte det. Men
det såg m örkt ut. Vad kunde väl göras åt denna
skidans mästare?

Men så kom 1948 med SM i Kiruna som avslut
ning på en säsong, som börjat med OS i S:t Moritz,
där Martin Lundström vunnit guld på 18 km och
varit med om a tt sopa hem samma metall i stafetten
och Harald Eriksson tagit silver på 50 km, medan
Gunnar Karlsson till mångas vrede och häpnad fått
stå vid sidan av spåret.
I Kollen gick det också vägen för Umeå. Martin
vann 18 km och Harald 50 km. I Svenska Skidspelens sprinterlopp belade Harald första- och Martin
andraplatsen. Harald och Gunnar blev etta i var sitt
lopp i Boden och den senare trea i Lathis. Gunnar
hade äntligen fått tillfälle a tt visa sin kapacitet.
Det var mäktiga insatser av Umeås »Tre muske
törer». Man undrade inte på att det vädrades mor
gonluft i Björkarnas stad. »Nu eller aldrig» vågade
man utropa i lokalpressen inför SM i Kiruna, be
tecknat som det stora slaget. Nu skulle Mora-borgen
stormas!
Och sannerligen »undret» inträffade. Martin vann
30 km. Harald blev tvåa och laget vanns med en
marginal på över fyra minuter. Stafetten togs hem
tredje året i rad. Mora ställde inte upp. Martins
formidabla snabbhet, som var särskilt anmärknings
värd i de föregående Umespelen, höll i sig på 15 km.
Han var i särklass, 1.20 m inut före Gunnar Eriksson.
Men i lagstriden knep det åt. Mora var bara nio se
kunder efter. Det var spännande värre då tiderna
lades ihop.
Femmilen blev däremot en antiklimax. Martin
placerade sig visserligen som fyra, men Harald mås-

Skidsportens njutning
är i hög grad beroende av SKIDANS KVALITÉ.
Ett flertal av våra mest FRAM STÅEND E SKIDÅKARE, såsom John Lindgren, Umeå,
m. fl., intyga att våra förstklassiga TÄVLIN G S- och TERRÄNGSKIDOR fylla alla de an
språk, som fordras för att skidan skall vara av PRIMA BESKAFFENHET. Dessutom alltid
på lager: STA V A R , BINDSLEN o. SKIDVALLA. Reparationer av skidor utföras noggrant.

Eriksson & Lundbergs Skidfabrik
Telefon 905.
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UMEÅ.

Telefon 905.

O lym piske mästaren på 18 km 1 9 4 8 Martin
Lundström .

te bryta på grund av felvallning. »Inga trän växer
upp till himlen». Men hur som helst hade IFK Umeå
äntligen nått sitt mål och betvingat Mom. En glädjeyr insändare talade om »Världens bästa skidklubb»,
men det fick stå för hans räkning.
Sällan har det jublats så mycket i Västerbotten
som då Gunnar Karlsson vann femmilen i Svenska
Skidspelen 1951. För en gångs skulle hade denne
»olycksfödde gubbe» för a tt citera Runeberg fått
ett förmånligt startnummer. Annars slog det nästan
aldrig f e l , att Gunnar drog »spiken» eller näst intill
och fick agera riktkarl. Det var före seedningens tid.
Han hade därför få chanser att visa sin rätta förmå
ga. Men nu startade han två minuter efter Mora-

Nisse som han åkte upp redan efter 25 kilometer
coh slog följe med i mål.
Gunnar var på allas läppar denna dag. Den otursförföljde var populärare än någon annan. Man hade
inte glömt vad som hände 1948, då han ställdes vid
sidan av det olympiska femmilsspåret och har det
fortfarande inte. Det blev folkstorm i Västerbotten.
Var inte han kvalificerad som vunnit uttagningarna
hemma i Sverige? Vredens vågor gick höga. Insän
darna var många i länstidningarna och det var visst
inte bara västerbottningar, som var missnöjda.
Olympiasegraren 1932 Sven Utterström t ex var en
av dem.
I OS i Oslo 1952 upprepades historien. Denna
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Umekamraternas Gunnar Karlsson gratuleras till segern på
50 km vid SM i L ycksele 1 9 5 4 .

gång gällde det Martin Lundström. Man trodde inte
sina öron. Vad var det nu för fel på honom? Martin
som bevisligen var i bra form och tillika olympiasegrare fyra år tidigare. En så’n petar man inte.
En ny folkstorm bröt ut, men lika litet som förra
gången gav den positivt resultat. Enda trösten var
att Martin tog revansch i Umeå, då han vann SM
på 15 kilometer en sekund före Enar Josefsson.
-Martin var förtjänt av segern sa Enar. Han visste
vad den betydde för Martin.
Längre tillbaka i tiden råkade en annan IFKiare
illa ut. Det var 1924 vid SM i kombinerad i Filipstad, där Einar Andersson förlorade titeln med
0.015 poäng! Det sades hårda ord denna gång. Fak
tum är att reglerna ändrades efter längdlöpningen,
som Einar vunnit överlägset, så att poängen där nedsattes deltagarna ovetande! Experten Sven Lindha
gen ansåg också i sin bok »Från Pava-Lasse till Mo
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ra-Nisse» att Einar gjordes orätt. Men gentlemannen
Einar tog detta oförtjänta nederlag lugnt.
- Efteråt fick jag åka med översten i hans släde var hans enda kommentar.
Aldrig glömmer jag då Assar Rönnlund tog sitt
första SM. Det skedde på tremilen i Skellefteå 1959.
Det låg något i luften sedan Assar vunnit i Umespelen. Han hade alldeles tydligt gått framåt starkt efter
bara prövoår bland eliten. Martins övertygelse 1956,
att Assar var en man IFK behövde bekräftades allt
mer.
Det var en varm och solig dag, då Assars far med
kikarn i nypan och vi andra i väntans tider parkerat
oss på Norrvalla. Så kom rapporter att Assar ledde!
Och där skymtade han på ingående till värvningen.
Upphetsningen var stor och värst ansatt syntes vän
nen Alvar »Lia» Johnson vara. Han sprang vid sidan
av Assar allt vad tygen höll så snön sprutade om
skosulorna och gav tider, då denne snodde u t på
andra rundan.
Visst jublades det då Assars seger var klar. MoraNisse var en av de första gratulanterna. Han förstod
så innerligt väl att V ästerbotten behövde denna
framgång och Assar fick trycka prinsessan Birgittas
hand.
Till presskonferensen kom Assar försiktigt in
skridande. Han verkade nästan förskrämd över den
uppmärksamhet han vållat. Men svara för sig kunde
han redan då. En del journalister var dock inte allt
för imponerade av segern. Om de bara anat. Med ti
den samlade Assar ihop tolv SM till!

Norrlänningars mästerskap
SM på skidor har varit och torde förbli norrlänning
arnas speciella mästerskap. De började 1910 i Här
nösand. Tjugutalet av dem har jag bevistat.
Första gången var i Luleå 1926. Förutsättning
arna för en lycklig utgång för västerbottningarna
bedömdes som stora. Snabba tider hade presterats
vid DM i Umeå med John Lindgren i spetsen som
var i glänsande form och nämndes med respekt av
tidningarna i Norrbotten. Det var alltså med förvän
tan en ung journalist styrde kosan norrut.

Assar R ön nlund , IFK U m eå, får känna segerns sötm a första gången i SM på 30 km i S k ellefteå 1 9 5 9 o ch trycka prinsessan
Birgittas hand. Bredvid h on om skidordföranden Sigge Bergman, i bakgrunden landshövding Filip Kristensson.

Ja, nog gick det bra, men individuella mästerskap
blev vi utan. Särna-Hedlund tog två och Luleås egen
John Wikström det tredje på trem ilen halvsekunden
före Sven Utterström representerande ärkefienden
Boden. Därmed fick han revansch för det lika knap
pa nederlaget vid DM i Malmberget. Det är den
mest spännande uppgörelse på skidor jag bevittnat.
1927 i ö-vik fick Västerbotten inte något nämn
värt guld heller. Annars tyckte man att det borde
legat väl till för »Alpernas örn» John Lindgren, som
vunnit 18 och 50 km skyhögt i internationella skidförbundets tävlingar i Cortina D’Ampezzo. Klimat
omställningen och den tre dygn långa tågresan be
kom honom inte väl. Bästa minnet från dessa SM
har jag av bodensaren Algon Stoltz seger på femmi
len som gått upp i oldboysåldern. Undra på att han
inte kunde återhålla tårarna. Han hade svårt tro att

det var sant. Åtskilliga karska karlar, snöt sig ljudligt.
1928 i Sundsvall var John Lindgren ganska seger
törstig som han säger i sina memoarer. Han hade in
te deltagit i OS samma år, där svenskarna skördat
trium fer på femmilen. Segern på samma distans i
SM satt alltså skönt, som det numera heter. Unge
Hjalmar Bergström hjälpte till med en tredjeplace
ring. Västerbotten hade komm it tillbaka.
Så var det 1931 i Umeå. Det var väster bo ttningarnas första SM hemma och det tog de väl vara på.
Okände Axel Wikström från Skellefteå var på vip
pen a tt bringa oordning i tipsen på femmilen, ledde
ett bra tag och blev mycket hedrande femma. Med
bättre rutin vete sjutton.
På tremilen hade han lärt sig läxan. Nio sekunder
skilde honom från segraren Ivan Lindgren. Thule
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Persson var fem sekunder efter. Artur Häggblad
blev fyra och John Lindgren sexa. Spänningen var
på kokpunkten på gamla I 20. Vilken dag!
1934 skötte Lycksele SM på sådant sätt att man
fick mycket beröm av skidgeneralen Sixtus Jansson.
Men kallt var det och extratåget från Umeå mycket
försenat. Vi resenärer hann dock fram i tid för att
jubla med hemmaborna över Halvar Moritz seger på
tremilen.
Mest imponerande var Bodens breddstyrka med
samtliga lagsegrar och som lök på laxen en andraplacering på 15 km. Synd bara att Boden snart där
efter försvann från skidkartan.
1941 begick Artur Häggblad sitt sista SM, som
gick hemma i Umeå, och hjälpte till med att Väster
botten i sista tävlingen fick sin enda titel genom la
get på femmilen. Detta var Håsjö-Dahlqvists stora
år med segrar på 15 och 30 km, den första nära två
minuter före tvåan. Men målet a tt bli förste trippelsegrare gick han bet på. Det skulle dröja tre år till
innan Mora-Nisse utförde denna bedrift.
Så fick Skellefteå äran 1946 att stå som arrangör.
Martin Lundström tävlade nu för IFK och slog
»Ständiga tvåan» Enar Josefsson , svensk mästare 36 år gam
mal, i SM 1 9 5 2 på 30 km i Umeå.

knockout på Anders Törnkvist i Mora i stafetten.
Och Gunnar Karlsson, denne pålitlige man, tog la
gern på femmilen. Men för Skellefteå innebar dessa
mästerskap en självrannsakans stund. Man insåg att
något måste göras för att komma tillbaka. Resulta
tet hemma var mycket magert.
1950 i ö-vik var Mora-Nisse lika förödande effek
tiv i spåren som i Boden 1944. Han vann allt. Och
hans kam rater såg till a tt lagprisen och stafetten ock
så gick till Mora. Ändock hävdade sig västerbottningarna bra. Som i stafetten, där de tre platserna efter
Mora belädes av AC-klubbar.
Lika häpna som alla andra åskådare var vi väster bottningar i Söderhamn 1951, då Skellefteås Sten
Bergqvist rasade in på tremilen och stora klockan
visade att segern var hans. Och det var han själv ock
så. Laget gick till Skellefteå, som fortsatte med
»full pott» även de två följande åren.
- Det var visst en gubbe som vann sade »Ständiga
tvåan» Enar Josefsson efter segern på tremilen i SM
i Umeå 1952, 36 år gammal. Ja, det var något att
jubla åt särskilt som hans tre »landsmän» Åke Lund
berg, Elof (Loffe) Lundmark och Tore Karlsson
(Stor-Järven) radade upp sig på de närmaste platser
na, en kopia av 1931 i Umeå. Så tog Martin Lund
ström segerpalmen på 15 km och IFK laget på 50
km. Nog dög det. Men man kunde inte glömma åsidosättandet av Martin i OS samma år.
På femmilen i SM i Lycksele 1954 startade man
i fyramannagrupper. Gunnar Karlsson, som haft
otur med skador, åkte om allt levande och var med
nummer 62 på bröstet först i mål. Han hade sex
minuter bättre tid än tvåan, Sigvard Jonsson från
Rossön. Gissa om det var populärt. När Gunnar med
skidor och stavar i nävarna efter trium fen på stadiga
ben sprang hem till förläggningen hejade Lyckseleborna efter vägen på honom som om han varit en
av de egna.
1955 i Sundsvall och 1956 i Östersund skördades
inga manliga segrar men Västerbotten höll sig bra
framme. Mest nära seger i sistnämnda stad var Järven (Jörn) i stafetten, där Lennart Larsson var tä tt
inpå Limas Sixten Jernberg. Så nära, så nära...
Assar Rönnlund blev efter segern i SM 1959 i
Skellefteå på 30 km alltmer framträdande. 1961 var
han unik med tre antraplaceringar vid SM i Umeå,
slagen f ö med bara en sekund av Sixten på 30 km.
1962 och 1963 såg jag honom hemföra två titlar

vardera året och 1967 i Ö-vik hur han blev tredje
man efter Mora-Nisse och Sixten i svenska skidhistorien med samtliga segrar i sin ägo. Fastän det
var knappt med vinsten på 15 km med endast en
sekund tillgodo.

Brudkronan
Bråket om Brudkronan blev en olustig epilog av SM
på skidor i Östersund 1956. Den var uppsatt som
vandringspris i lagtävlingen på 50 km. Till 1952
gällde a tt sådana pris skulle tillfalla den förening,
som först vunnit tre gånger, men i november 1951
infördes poängbestämmelser. Vinnande lag fick 7
poäng, tvåan 5 poäng o s v till 1 för sjätte lag. Den
förening som först uppnådde 21 poäng tilldelades
priset för alltid. Kom två eller flera upp i maximitalet skulle den klubb ha priset, som uppnått högsta
poängsumma.
Före avgörande i Östersund 1956 hade IFK Umeå
18 poäng och Lima 14. Lima vann där och kom upp
i 21 poäng. IFK blev trea med 22 poäng samman
lagt.
Någon tvekan om att IFK skulle ha Brudkronan
borde således inte ha rått, men olyckan var att det
i programmet talades om vandringspris »på gammalt
vis», medan arrangörerna av SM i Sundsvall året före
lämnat riktig uppgift.
Denna felaktighet åstadkom förvirring och det
betänkliga var att av de närvarande ledamöterna i
Svenska Skidförbundet var det endast Lia Johnson,
som kände till hur det verkligen förhöll sig. Arran
görerna som anskaffat ett stencilerat exemplar av de
nya bestämmelserna lät sig dock övertygas av Lia
som kvällen före tävlingen genomgått statuterna
med generalsekreteraren och priskommitténs ord
förande.
Därmed borde saken vara klar. Ändock togs frå
gan upp vid den efter tävlingen följande presskon
ferensen, där det blev het debatt. IFK-arna förhöll
sig dock tysta. Efteråt tyckte Martin Lundström det
inte var något a tt bråka om. »Låt Lima ta Brudkro
nan. Vi har fått så många priser ändå. För övrigt är
Allan Isaksson och jag gifta och Thord Karlsson går
mig veterligen inte i giftastankar än» föll hans ord.

Men i Lima var man inte nöjd. Där förklarade
man sig ovetande om de nya bestämmelserna. Le
daren undrade om det var riktigt, a tt de hållits hem
liga! Varpå han mörk i hågen lämnade konferensen
åt sitt öde. Sixten Jernberg ansåg att bestämmel
serna kunde tolkas på olika sätt och tilläde »Kronan
är nog vår».
Två timmar efter konferensen beslöt Skidförbun
det att IFK skulle tilldelas Brudkronan men då hade
prisutdelningen redan ägt rum. Vandringspriset fick
Lias son Kjell, som exercerade i Östersund, avhämta
senare i all enskildhet. Brudkronan, som förvaras i
Helena-Elisabeth-kyrkan på Gammlia torde vid det
ta lag ha krönt huvudena på många brudar.

Skidor i radio
Den 1 januari 1925 började Radiotjänst sina sänd
ningar. Nära lika gammal är sporten som radiopro
gram. Sven Jerring startade den 8 mars samma år sin
långa bana som referent av Vasaloppet och sedan
andra idrottsgrenar.
En skildring i etern av Vasaloppet hade sitt givna
intresse för västerbottningarna eftersom deras storrännare nära nog helt behärskat marknaden. Segra
re i de tre första loppen var ju Ernst Alm, Oskar
Lindberg och John Lindgren. De var med även nu.
Men den här gången gick de bet på uppgiften. Bo
dens Sven Utterström hette segerherren.
Det berättas att »Farbros Sven» tänkte kåsera en
smula om loppet, men det hann han inte med,
»Uttern» kom fortare än väntat. Han höll inte »tid
tabellen». Någon intervju blev det inte heller.
»Uttern» var för blyg att träda fram.
Alla dessa Vasalopp går förstås inte a tt hålla i
minnet. En del kanske dock kommer ihåg då Artur
Häggblad var en trägen gäst i spåret från Sälen till
Mora. Elva starter varav fyra med segerrik utgång,
hann han med. Han blev något av »Den obligatoriska
figuren». Och filuren, eftersom han tyckte om a tt
skämta.
År 1944 kan en ärrig umebo av årgång Ä rimligt
vis inte heller ha glömt. Det var då Sven Jerring dra
matiskt började utsändningen med uppmaningen
»Umeå håll andan! » Det kunde väl ändå inte vara
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»Undret i Seefeldt» 1 9 6 4 , då Assar R önnlund bärgade segern i stafetten före Finlands Eero M äntyranta. T v Janne Stefansson,
Sixten Jernberg och Karl-Åke Asp.

möjligt tänkte vi. Hade Mora-Nisse besegrats? Jo,
det var just jäm t vad som inträffat. Med en meter
till godo hade Obbolagrabben Gösta Andersson,
tävlande för IFK Umeå slagit dalmasen i tidernas
vildaste spurtstrid!
Veckan efter var det dock ingen som rådde på
Nisse. Han åkte skjortan av allt vad skidåkare hette
här i landet. Han vann alla tre titlarna i SM. Något
som aldrig tidigare inträffat i mästerskapshistorien.
Nog tog han sin grundliga revansch.
1944 var också det året en kvartett västerbottningar höll sig framme vid ett annat i radio upp
märksammat tillfälle. Det var i ett stafettlopp i Övik, där Schweiz och distriktslag deltog. Dalarna
var skyhög favorit, men Gösta Andersson, Harald
Eriksson, Mauritz Brännström och Martin Lund
ström snodde på sina milslingor som väl aldrig förr.
Masarna hade ingen chans. De lämnades långt efter.
I mål var skillnaden närmare fem minuter. Det är
klart a tt upphetsningen var stor i de västerbottniska
tjällen. Praktiskt taget allt arbete lär ha avstannat
under sändningens gång. En man som instämts till
tinget för fortkörning uppgav som förmildrande
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orsak till brådskan, att han måste hinna hem för att
höra på stafetten!
Dessförinnan har vi 1936, då olympiska vinterspelen gick i Garmisch-Partenkirchen och Sven
Jerring »höll låda». Erik Larssons, »Kiruna-Lasse»,
minst sagt sensationella seger på 18 km tro ts a tt
han gjorde en vådlig vurpa i målskjutsen hade tänt
andarna i gamla Sverige. Intresset var på helspänn,
då femmilen gick. Inte ens på länsstyrelsen i Umeå
gick det att samla tankarna på allvarligt arbete.
Som av en magnet drogs ämbetsmän och tjänstemän
av alla grader till ett rum, där en radioapparat i hem
lighet och utan tillstånd av vederbörande placerats.
Så många glada miner har jag aldrig sett på denna
ärevördiga institution, som då Jerring förkunnade
den fyrfaldige svenska segern: »Kvartetten, som ej
sprängdes! » E tt uttryck som genast blev bevingat i
hela landet.
Oförglömmeliga för lyssnarna är förstås också två
andra olympiska spel på skidor 1948 och 1964.
I båda var två Ume-Kamrater förgrundsfigurer.
Förstnämnda år tog Martin Lundström guldet på
18 km. Efteråt fick vi veta a tt han åkt i helig ilska.

över ofördelaktig seedning. Vi jublade över den
segern! En tjänsteman, som kände till landshövding
Lindbergs skidintresse, dristade sig att störa honom
i hans arbete med underrättelse om bragden. Tele
grammet till Martin lär inte ha dröjt.
Och så »Undret i Seefeld» med Assar Rönnlund
som den dramatiska huvudfiguren. Lennart Hyland
trodde inte sina ögon, då han såg Assar först dyka
upp, vi vid radion inte våra öron. Alla torde ha vän
ta t sig Eero M äntyranta som ledande. Tala om glädjechock.
Det var ett litet stickprov på idrottsupplevelser i
radio, några av många på skidor. Men höjdpunkter
har funnits även i andra idrotter där vi i V ästerbotten haft intressen a tt bevaka. Som den 13 augusti
1948, då bröderna Bertil, Gunnar och Knut Nordahl var med i den blågula olympiska fotbollselvan,
som i finalen besegrade Jugoslavien. Inte gjorde det
något att de inte längre var västerbottningar. Hörnefors fick i alla fall äran, som sett dessa grabbar växa
upp. Ränderna går aldrig ur. De hade gjort sina lä
rospån i »Det röda lejonlaget».
Högtidsstunder har det också funnits i ishockey.
Som 1957, då Garvis Mätää utjämnade till 4-4 m ot
Sovjet, vilket gav VM-guld. Det påstås vara svenskt
ishockeys mest berömda och dramatiska mål. Så
sägs i varje fall i Skellefteå AIK:s minnesskrift.
Man ska väl slutligen inte heller alldeles glömma
bort våra duktiga friidrottare Bengt Persson, KarlUno Olofsson, Lennart Hedmark och Kenneth
Lundmark på sextitalet, speciellt deras deltagande
i finnkamperna, alltid slagnummer i radion.
Och nu har vi Ingemar!

Centralhotellets Café
IIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllillllllll.llllllllllllllllllllllllllllllll

ÄR

S A M L IN G S P L A T S E N

FÖR ALLA ID R O T T S M Ä N
LUNCHRUM

RADIO

De som förde upp IFK U m eå i top p i fri idrott, jordbrukarsönerna Bengt Persson (m ed stafettp in n en i handen) och
Karl-Uno O lofsson m ed tillhopa sex to n svenska mästerskap
individuellt och tre i stafett.

Friidrottens gyllene 60-tal
Fram till 1963 gjorde sig V ästerbotten föga bemärkt
i fri id ro tt »Färgklickarna» bestod strängt taget bara
av Henning Sundesson, Umedalen, SM 1937 på
10000 m - Det första i Västerbotten i fri idrott och Barbro Dahlbäcks, IFK, dito på 800 meter 1957
tjugu år senare. Det var alltså tu n t mellan given för
residensstaden, något bättre för den övriga delen av
distriktet genom sprintern Gösta Brännström, Skel
lefteå AIK, tre segrar, och långlöparen Severt Dennolf, Nordmaling, två. Men 1960 samlades Umeås
friidrottare i IFK och det visade sig mycket snart
vara rätta medicinen. Styrkan tilltog anmärknings
värt och det dröjde inte länge förrän Skellefteå pas
serats. Västerbotten hade 41 SM i fri idrott och av
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dessa har IFK största antalet, 25, alla utom ett hem
förda under tiden 1963-1971.
Bengt Persson, gick över från Burälven till IFK,
och Karl-Uno Olofsson, kom praktiskt taget från
»ingenstans». De och sörmländskan Siv Larsson ha
de största andelarna i denna remarkabla frammarsch
med sina sammanlagt 19 individuella titlar, varav 12
för BP, 4 för Karl-Uno och 3 för Siv.
Vem anade denna utveckling i början av sextitalet? Jo, en fanns det, som var bergfast övertygad om
a tt det inte skulle dröja länge innan IFK skulle få
svenska mästare inte bara i skidor utan även i fri
idrott. Det var tränaren Gösta Rönnkvist. Man rus
kade skrämda på huvudet däråt, men redan 1963
slog spådomen in. Inom loppet av en tim m e hade
BP och Karl-Uno tagit sina första tecken! Jag kan
ännu se några glada IFK-are på kolstybben i Stadion
nedanför Klocktornet, som såg ogenerat glada ut,
Lennart Fällgren, Gunnar Kamf och Alvar »Lia»
Jonsson. Poäng på Mästerskapsstandaret, »Skynket»,
hade samlats till den grad, att Sven Lindhagen be
ställde en »specialare», till Idrottsbladet hur nu det
ta kunde gå till.
Fri idrott blev IFK:s andra stora idrott och stod
faktiskt inte tillbaka för skidor. Man gnuggade sig
i ögonen av häpnad. Som Lennart Strandberg skrev
i Arbetet »Jag trodde, att man däruppe sprang med
ena foten i snön! » Nu tänker man med saknad på
»det gyllene sextitalet».
Särskilt 1965 står fortfarande i ett förklarat skim
mer. Det är Umeås största idrottsår överhuvudtaget.
Talet om stadens svaga idrott hade upphört. Nu var
det i stället »Undret i norr». 15 stora SM bärgades
det året, varav 7 i fri idrott (BP 4! ), 5 i skidor, och
1 vardera i boxning, brottning och ridsport. IFK
tog mest, 13 titlar. Dessutom var ishockeylaget av
god klass, sedan Björklöven efter fyra »kval» äntli
gen gått upp i Allsvenskan. Och så ska inte glömmas
att IFK var nära att som första Norrlandsklubb vin
na »Skynket» i fri idrott. Det hängde på utgången
av maratonloppet. Men BP hade rest till Syd-Ame
rika, och därmed försvann den chansen. Örgryte
samlade ihop 62 poäng mot IFK:s 58.5. Nog föll
man med flaggan i topp.
Det var självfallet att IFK med sina många för
stärkningar skulle vara med i serietävlingarna, som
då var på modet. Via seger i »tvåan» över Hofors
gick man upp i högsta divisionen. Första matchen
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ägde rum på Gammliavallen 1967, då Västerås IK
kom på besök. Det blev programenligt stryk för
IFK mot storfavoriten, men Västeråsarna var impo
nerade över det hårda motståndet.
Sedan tog IFK-arna flyget till K. Huvudstaden.
Inom en 1 1 /2 timme landade man på Bromma,
men nästan lika lång tid tog det a tt i den täta lördagstrafiken komma fram till idrottsplatsen.Som
hungriga vargar anlände IFK-arna i sista stund.
Kafeet länsades på allt vad bananer hette och det
räddade nog segern över Bromma och Mälarhöjden.
På söndagen besegrades också Westermalm och
Matteus-Pojkarna. Det kunde väl kallas ett vikinga
tåg!
Sven Lindhagen i Idrottsbladet tog av sig hatten
för denna prestation med orden
- Med beundransvärd energi avgjorde de mängder
av svåra dueller.
1963 och 1964 blev man liksom 1962 tvåa i
»ettan». Endast Västerås var för svårt, men fick sig
en tankeställare 1964, då IFK tvärtem ot alla tips
vann första matchen i Uppsala. Ordningen återställ
des dock i den följande i Sundsvall. 1967 gav IFK
upp deltagandet upp i serierna, som kostade alltför
stora pengar. Sådana storklubbar som örgryte och
Malmö hade av samma skäl backat ur långt tidigare.
De var förvånade över IFK:s envishet att hålla ut så
länge.
En stor sak var också IFK:s deltagande i landets
största stafettevenemang, Stadslöpningen i Stock
holm. Det resulterade i segrar både 1965 och 1966
och möjligheter förelåg till en »trippel» 1967, men
då indrogs tävlingen i dess nuvarande form av tra
fiktekniska skäl.
IFK:s debut i Stadslöpningen hade sin historia.
Man hade som vanligt ont om slantar men ville så
gärna vara med. Lennart Fällgren, som uträttade
mycket för friidrotten i IFK, ringde upp »Kulo»
(Kurt Loren) i Dagens Nyheter och lade fram sina
bekymmer. Denne blev genast eld och låg o r. Klart
IFK skulle vara med. Det där med pengar skulle
säkert ordna sig. Han förstod reklamvärdet av IFK:s
deltagande. Klubben i norr var ju på modet.
Denna seger i landets centrum gav ära inte bara
åt IFK utan även åt Umeå, som då var »Årets stad».
Efter ankomsten till Stockholm bekantade sig
grabbarna med sina sträckor dagen före loppet.
Två bilar angav riktningen och bakom joggade IFK-
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arna i sina blå overaller med »Umeå» på ryggtavlor
na. Det väckte uppmärksamhet i gatuvimlet. Fla
nörer kom fram -och önskade lycka till.
Lennart Fällgren hade ett tungt ansvar. Ingenting
fick klicka. Han måste se till att de sex löparna kän
de till sina sträckor och att de kom ut på rätta plat
ser. Det var ingen lätt uppgift för en ensam man.
Men allt gick bra och BP kunde som slutman löpa
in på Stadion 49 sekunder före Bromma. Stafett
pinnen »knöck» Lennart Fällgren. Den represente
rar ett av IFK:s stoltaste tävlingsminnen.

Gastkramande färd över Kvarken
Det är slut med att möta våra vänner österbottningarna i fri idrott. Våra bröder och systrar på andra
sidan Bottenviken. Våra kamrater som vi knutit så
många fasta band med. Som vi trodde aldrig skulle
brista.
Klart i minnet står den första kampen i Holmsund 1937. Den m atch som skisserades på en ciga
rettask utanför en idrottsplats i Finland! Vi impo
nerades av gästernas kampanda, den finska sisun.
Vi kände lätt avund över deras ståtliga stilfulla in
marsch på Kamratvallen. Vi rördes av deras fos
terländska sinne. Blickstilla i stram givakt hälsade
de nationalsymbolen, den blåvita flaggan. På ett
sätt som man sällan ser i vårt land, länge i motsats
till broderlandet fredat från ofärd. I detta tecken...
Matchen togs med största allvar av österbottningarna. Den var för dem mer än en distriktsmatch.
Den hade väckt uppmärksamhet i Finland därför

Beställningar m ottagas tack
sam t telefon 1310

att »nedfrysningen» av Finnkampen efter otrevliga
händelser ännu pågick. Uusi Suomi, den stora Helsingforstidningen hade bl a begärt specialreportage.
Så stor vikt fästa man vid matchen.
Det blev hårda tag, vilket avspeglade sig i slutsiff
rorna, 78 poäng för Österbotten, 73 för Västerbot
ten. Denna utgång kunde dock ha svängt om till vår
förmån, om rätt man satts på rätt plats.
Man frapperades av de österbottniska kastarna.
Framförallt Rafael Björkman, senare stupad i fin
ska vinterkriget, som betvang vårt starka spjutpar
Ivar Nilsson och Gunnar Bäckman. Och den unge
studenten Lasse Bexar, också han nu död. Han var
då inte mer än 18 år gammal, men redan en habil
fjortonmetersm an i kula, vilket var aktningsvärt
på den tiden. Längsta »lyran» var 14.58.
- Nu baxar Bexar vitsade den påhittige speakern
Sten Waller.
Lasse blev snart landslagsman med stö tar över
15 meter.
Det var en glimt från den första i raden av lyck
liga kamper, som tyvärr såg sin avslutning 1976.
Men vem vet, de kanske återkommer. Banden mel
lan öst och väst är starka.
Den resa en västerbottnisk friidrott strupp företog
över Kvarken i augusti 1947 torde i vår och sanno
likt även i svensk idrottshistoria vara den kusligaste
som någonsin företagits. En mästerlig skildring där
av av truppens dåvarande ledare major, sedermera
överste Robert Pålman finns i Västerbottens Idrotts
förbunds minnesskrift 1948.
Färden företogs i två finska båtar och beräknades
ta 11 timmar i anspråk. Men kalkylen sprack full
ständigt.
På förnatten var vädret bra, men sedan blev det
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en väsentlig försämring. Klockan 8 på morgonen
vräkte sig en jättevåg över Pålmans båt och dränkte
så när passsgerarna i vatten. M otorn slutade arbeta.
Efter en stund fick man den i gång igen, men så
»suckade» den åter och sedan dröjde det 30 timmar
innan man lyckades få liv i den på nytt.
Under tiden försvann den andra båten ur sikte
och man fick aldrig kontakt med den igen. Pojkarna
angreps av den hemskaste sjösjuka. Båten rullade
under det att vågorna började slå in i båten. Alla be
höll dock sitt lugn trots att vågorna uppskattades
till 10 meter och det blåste 27 sekundmeter. Nöd
signaler hissades men utan resultat. Först klockan
20 på lördagen fick man känning med den finska
kusten, men inte förrän klockan 4.30 söndag mor
gon kunde man krypa till kojs i Gamla Karleby, där
matchen m ot Ö sterbotten skulle börja klockan 13.
Resan hade tagit 52 timmar i anspråk. Mot be
räknade 11! Men man var glad att man kommit ifrån det kusliga äventyret med livet i behåll och
över meddelandet a tt den andra båten komm it fram.
Matchen förlorades, dock inte med mer än 98-88,
vilket var en stark prestation av västerbottningarna
efter de strapatser de utstått.

T riangeln
O, forna tiders Triangel! Tävlingen i fri idrott mel
lan Norrbotten, V ästerbotten och Ångermanland,
som började 1947 och länge var ett evenemang, när
striden stod hård om poängen. Den första m atchen
på Vallen i Umeå såg V ästerbotten som segrare med
en halv (1/2) poäng till godo på Norrbotten!
Avslutande stafetten blev en thriller. N orrbotten
låg bäst till, men så drabbades dess man på andra
sträckan av en sträckning, tappade mark och pinade
sig svårt haltande fram till växlingen. V ästerbotten
ryckte fram och vann och Ångermanland lyckades
med yttersta möda hålla undan för N orrbotten just
precis vad som behövdes för att säkra den erforder
liga halvpoängen åt oss. Sällan har jag sett så ledsna
norrbottningar. Segern ur deras händer!
Triangelns historia är lång. Matchen fortsatte än
da till 1966, då den ansågs sakna berättigande.
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Knappaste segern: V ästerbotten i första »Triangeln» 1 9 47 i
fri idrott, en halv poäng före N orrbotten!

1948 tog N orrbotten revansch och slog oss med
- en halv poäng. Betalt, kvitteras! Men föga fröjd
därmed eftersom Ångermanland vann. Det var då
Affe Westman fick ligga ordentligt i selen. Han av
verkade fyra lopp och vann alla! Ville Lindgren i
Norrbottens-Kuriren undrade »Ska han inte ställa
upp i hinder? »
Västerbotten vann 13 matcher, N orrbotten 4
och Ångermanland 3. En svaghetsperiod hade Väs
terbotten 1957-1960, då N orrbotten triumferade.
Man unnade dess ledare Medart Wallström detta,
som så hårt gått in för uppgiften.
Sedan kom Västerbotten igen och började utklassa motståndarna. Det var då höjdhopparen,
sedermera författaren »Peo» Enqvist suckade »Ska
nu den här hemska dominansen börja igen?»
Värst var det 1965 i Umeå då poängen skrevs:
V 195, N 121, Ä 95!

IDROTTSMÄN!
M e d ta g a lltid i E d e r ry g g s ä c k

APELSINER,

ÄPPLEN,

DRUVOR

från

'

W. SC H Ö LD S TRÖM & C:o 1 M N
aÄs

Kretstävlingar
Kretstävlingarna i fri idrott var under fyrtiotalet
länge i ropet i Västerbotten, som jag vill minnas
Norrlands-tränaren Hugo Sjöblom inspirerade till.
I Idrottsförbundets årsberättelser finner man belägg
därför. Så deltog 1942 hela 38 föreningar uppdela
de i tre klasser.
Mest frapperande var det i klass III med en jämn
spridning över länet. Glädjande var a tt Lappmarken,
som nästan betraktades som ett u-land, var så gott
företrädd, Gardvik, Fredrika, Lycksele SK (Lyck
sele IF i klass II), Åsele och Kultsjön. Inte precis
»nästgårds», utan egentliga kontakter med det domi
nerande kustlandet. Vilket inte hindrade a tt Gard
vik ända upp i Tärna socken placerade sig som tvåa
bland 21 klubbar! En duktig prestation av Winka
& C:o. A tt man inte rådde på Obbola må vara för
låtet. Obbola var ju strängt taget överkvalificerat
för »Trean», vilket framgår av att endast tre klubbar
i »Ettan» nådde högre poängsumma. Men så hade
skärgårdsklubben sådana som Paul Högberg, Gösta
Söderqvist, Nisse Åhfeldt, Karl-Erik Holmberg m fl,
alla av länslagsklass.
Vad blev det nu av med alla dessa föreningar?
Tråkigt nog inte många som fortsatte. På sin höjd
ett dussin skulle jag tro. Man ser många som saknas.
Kustlandet mellan Umeå och Skellefteå är ur friidrottssynpunkt nästan öde trots ett relativt gynn
samt läge. Dock har Robertsfors efter lång dvala
återkommit, vilket kanske innebär en uppryckning.
Ämnen finns där.
Man minns Bygdeå GIF. Skellefteå AIK:s driftige
ledare Bertil Ersson erhöll sina lärospån där. En be
tydande aktivitet visades av Isberg, Söderqvist,
Åströmarna m fl. Mig veterligen var Bygdeå första
klubb med kontinuerlig kontakt med förening på
andra sidan Kvarken (Kronan). Än mer kommer
man senare ihåg Bureå, som ändrade namn till Bur
älven. En klubb som ingav alltmer respekt och som
började te sig som ett hot för »De stora» i Umeå
och Skellefteå.
Av de sex i klass I finns endast IFK Umeå och
Skellefteå AIK kvar. Försvunna är Skellefteå IF,
I 20, Norsjö och Vännäs, alla starka klubbar på sin
tid. Svåra åderlåtningar.
Det livliga deltagandet i kretstävlingarna resultera
de i en försvarlig ökning av bredden i flertalet grenar

Vad sägs om 62 under 12 sek på 100 meter 1945
m ot 29 1942 och 16 1977! Det låter som en saga
men är faktiskt sant.
Vi går vidare i denna jämförelse. Så sprang 1945
34 under 55 sek på 400 m m ot 23 1942 och 10
1977. Under 2.10 på 800 m klarade 1945 23, 1942
10 och 1977 9. Under 4.20 på 1500 m 32, 18 resp.
16. och under 10 minuter på 3000 m 37, resp. 4.
Men allt är inte nermörkt. Intresset för 5000 me
ter har stigit. Ungefär 25 sprang under 17 minuter
1977 mot 15 1945 och 9 1942. Jalles TC i Umeå
har stor andel i denna utveckling.
Ser man på hoppen finns för 1945 34 antecknade
för över 6 meter i längd m ot 32 1942 och 13 1977.
Tresteg odlades också flitigt förr, över 12 meter 53
1945 m ot 24 1942 och 9 1977.
Kula var en populär och lättfattlig gren. 1945
stötte inte mindre än 70 över 11 meter! 1942 var
det 40 och 1977 blott 14. Sätter man gränsen till
över 34 i diskus blir antalet 44 1945, 34 1942 och
14 1977. För över 45 meter i spjut är siffrorna 39,
29 resp. 16.
Dessa stickprov utgör en tankeställare. Propagan
dans betydelse för friidrotten är stor. En lättframkomlig väg bör sökas för att återvinna popularite
ten.

En fläkt från stora världen
Umeå har ibland beskärts en fläkt från stora världen.
Som en julidag 1957, då nyss färdigblivna Gimoborg
fick storfrämmande av Juventus, som bjöd på stor
fotboll med engelska storcentern John Charles i
spetsen . Där var till och med långe och stadige mål
vakten Stins-Olle Sandberg liten. Gästerna vann med
7-1. 10255 personer bevittnade uppvisningen, möj
ligen publikrekord alla kategorier för Västerbotten.
Så »Mister Gimo», Arne Molin, hade anledning att
mysa trots det kraftiga nederlaget.
1959 kom Botafogo på besök. Då var det kylsla
get. Tempen visade bara åtta plusgrader och det
regnade småspik strax före kickoff. Trots det trotsa
de 5985 intresserade vädrets makter. Man har näsa
för fin idrott.
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1950 skulle det bli en propagandatur ne av ame
rikanska toppfriidrottsm än i Norrland. IFK och UIK
slog på stora trumman. Men vad fick man se? Jo, ett
i hög grad decimerat och skadat gäng. Publiken var
med rätta arg. Likadant var det på de andra platser
na i norr. Det resulterade i stort rabalder vid Sven
ska Idrottsförbundets höstmöte, där främst jäm ten
Tore Manneby läste lusen av vederbörande. Ord och
inga visor!
Brandtalet hade det goda med sig, att Umeå bl a
påföljande år fick en lysande kompensation i världsrekordhållaren på 400 meter Mc Kenley och svåra
ste konkurrenten Rhoden, La Beach, häcklöparen
Attlesey, kulstötaren Fuchs och diskuskastaren
Gordien. Trots att Vallen var vattendränkt efter
flera dagars regn presterade dessa fenomen resultat
av »en helt annan värld». Heder åt vår Gösta Bränn
ström, som gav gott motstånd. Över 2000 åskådare
med bl a landshövding Lindberg tittade på, men det
kunde ha varit dubbelt upp om vädret inte varit så
osäkert. Många vågade sig inte ut.
Så var det Floyd Paterson! Han kom hit för upp
visning några månader innan sitt tredje världsmästarm öte med Ingo. Med hänsyn till att en annan
»Match», riksdagsmannavalet ägde rum samma dag,
var 1500 åskådare i Sporthallen en anmärknings
värd hög siffra. De ångrade inte besöket. Ja, de var
rentav i extas vid åsynen av den vältrimmade och
trevlige negern. Grannare apparition kunde man
inte tänka sig. Kopparbrun, fräsch och fin, med
sammetslena och sorgmodiga ögon och tim id stäm
ma, då han tog till orda. Vilken grann karl tyckte
inte bara kvinnorna. Alla ville ha hans autograf.
Med knapp nöd tack vare breda polisers hjälp tog
han sig in till omklädningsrummet.

Storevenemang
Vad en idrottsförening kan hinna med. I min klipp
bok hittar jag en redogörelse från 1966 vad IFK
Umeå uträttade det året. Tillsammans med I 20
arrangerades Svenska Skidspelen, en väldig apparat.
I fri idrott svarade man för SM i stafetter och löp
ning 30000 meter. Sedan kom Umespelen med stort
påslag och ett flertal friidrottstävlingar av mindre
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form at och slutligen för första gången Sävargårdsluffen av modell Lidingö-loppet. I orientering an
ordnades Umeträffen plus en del annat. I boxning
kördes galor och man hade en landskamp på hand,
som dock uppsköts av Svenska Boxningsförbundet.
Slutligen alla dessa publikmatcher i ishockey i All
svenskan. Man hade svårt att fatta att frivilliga kraf
ter hade tid och ork för alla de helhjärtade insatser,
som behövdes.
Gimonäs svarande för Nordiska mästerskapen på
cykel 1961 var också en sådan kraftprestation som
stannar i minnet. Ett hundratal funktionärer hade
uppbådats. Det hade starkt tycke av ett skidarrangemang, där det går åt massor av folk. Enligt spelpro
grammet skulle en seriematch i fotboll mot Domsjö
gå på lördag, men den fick man framflyttad för att
få loss allt folk. Dock mycket väsen för lite ull.
Vädret var kallt och ruskigt och det var inte många
som vågade sig ut för att titta på de tappra cyklist
erna. Det blev alltså föga »klirr» i kassan. Man fick
nöja sig med beröm från högsta ort för välskötta
tävlingar. Arrangörskapet har det minsann aldrig
varit något fel på, då en klubb i V ästerbotten haft
hand om stortävling. Det har blivit en väl vårdad
tradition.
Individuell mästare blev dansken Ole Pingel, som
gav fart på vitsaren. Pingel åkte singel i mål och fick
inte dingel!
Lia Johnsson hörde till det hundratal huttrande
åskådare som såg andra dagens lagtävling. Han gjor
de följande reflektion
- Tänk om vi kunnat anordna en så’n där lagtäv
ling på skidor. Då törs jag garantera, att det skulle
komma 15000 åskådare, om inte mer! Vem skulle
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väl inte vilja se Sveriges finaste konstellation mot
Finland, Norge och Sovj et?
Gimonäs stack med dessa tävlingar ytterligare en
fjäder i hatten. Man var aldrig rädd att ta på sig be
svärliga arrangemang. Tänk på fotbollmatcherna
med Juventus och Botafogo! Och t ex då man som
nyvorden skridskoklubb anordnade norrländska
mästerskapen på ett sätt som ingav allas respekt.
Det var starkt av en nykomling i gamet.

Skolpojkar
Skolplan i Umeå mellan kyrkan och läroverket var
förr samlingspunkten för grabbar med fotboll som
tidsfördriv. Där dunkades bollen kvällen lång, mest
»enmål». Kanske störde det kringboende men mig
veterligen hördes inga klagomål. Insändare i tidning
arna från »Vän av ordning» såg jag inte till. Jäm fört
med dagens öldrickande etc var det en oskyldig fritidsföreteelse. På tidiga trettitalet flyttade familjer-,
na ju sällan ut till landet och då måste pojkarna ha
något att ta sig till med.
Emellertid hände det a tt en vilsekommen »kula»
sökte sig över trottoaren och gatan och borrade sig
in i fönstret till Rörings verkstad. Ut hoppade »Mäs
ter» kvickt som tanken och utkrävde ersättning för
den sönderslagna rutan. Trots rådande penning
knapphet lyckades grabbarna »sala ihop» det erfor
derliga beloppet. Bollen lämnades tillbaka och kickandet kunde fortsätta.
Det fanns många lirare på den tiden, faktiskt en
del talanger. Som Zanke I (John R Sandström) för
vilken fotbollen var något allvarligt. Strateg u t i
fingerspetsarna, som lärt sig lagspelets metodik hos
gymnastikdirektören Julius Håkansson. Med nästan
diktatorisk myndighet satta han sina IFK-are i skola,
drev dem hårt i passningsspel, dämpningar, nickar
och vad därtill hörde. »Fotbollens Napoleon» var ett
inte så illa funnet namn på honom.
Läroverkspojkarna var inte de minst ivriga. Listan
på dem är lång. Jag inskränker mig till ett »typexem
pel», Ragnar »Ranke» Grahn. Rank och slank med
fotbollen i blodet och en räv bakom örat. Med bror
»Tedde» vid sin sida kunde han bringa motståndarförsvaret till förtvivlans brant. Han sköt kanonhårt.

Så det visslade om det och utnyttjade luckorna
mästerligt.
Enda felet med Ranke var som man brukar säga,
att han föddes för tidigt. Många är övertygade om
a tt han liksom Nordahlarna kunnat bli ett eftertrak
tat byte för allsvenska värvare.
Ranke var också styv gymnast och skidåkare. Så
stadsgrabb han än var blev han Västerbottens första
juniormästare på 20 kilometer. När det i läroverket
åktes budkavle mellan »Ringarna» och underskolan
körde han en gång alla tre sträckorna i sistnämnda
lag. Bara det en prestation men vad mera var, han
bärgade segern! I SM 1923 i Härnösand hoppade
han överraskande in och belade andra plats i klass
II på 30 kilometer.
Inte utan att man frågade sig vad som kunnat bli
av med Ranke i »Det vita spåret». Han emigrerade
dock snart till USA. Långt senare avlade han ett
kort besök i hemstaden. Vid en kaffefest överräckte
Monarkchefen E V Zingmark ett skidpar till Ranke.
F d bolltrollaren tackade och sade tankfullt »Man
kanske borde blivit skidåkare».
Andra duktiga idrottsmän i läroverket rinner upp
i m itt minne.
Sverker Marell förde med sig sina färdigheter i
bandy från Mellan-Sverige. En broder spelade i Uppsala-Kamraterna, Sune Almqvists berömda lag. Retfullt enkelt gjorde han bort m otståndarna med sin
lek med »nystanet». Liksom Zanke och Ranke hade
han bollsinne och det kom till synes även i fotboll.
Men hans register var större än så. Ett halvt dussin
DM tog han i inomhushopp. Hans gymnastiska fär
digheter kom honom väl till pass i de s k gymnastik
hoppen, gren- och mellanhopp. Senare utvecklades
han till en god löpare på kolstybb men framförallt i
skog och mark. 1929 och 1930 vann han DM i ori
entering.
Börje Uhnoo var inte bara på grund av sin mörka
hy en färgstark figur; allt annat än bollspelare men
en friskus av renaste vatten. Han älskade att klättra
och klänga. Svindelkänslor besvärades han inte av.
Men vi hans kamrater såg med en rysning honom
uppe på toppen av en skyhög mast vid Scharins fa
brik på öbacka glatt vinkande åt oss.
Gymnastikhoppen föll honom i smaken. De till
talade hans djärvhet. En gång klämde han till med
4.23 i mellanhopp, vilket var näst bästa resultatet i
landet det året. Gymnastikhoppen är för länge sedan
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avskaffade från mästerskapsprogrammet. Siste sven
ske mästaren i mellanhopp var en umebo, UIK:s
mycket duktige spjutkastare Bosse Åström. Synd
bara att han då tävlade för en klubb i Luleå, där han
studerade.
Under sin studietid vid Uppsala universitet över
träffade Börje på träning svenska rekordet i höjd
hopp med anlopp. Men förbipasserande rikstränaren
Gösse Holmer underkände det blankt. Det överens
stämde inte med gällande regler. Huvudet fick inte
passera ribban före fotterna. »Cirkushopp» kallades
det.
Flera profiler fanns. Som Calle Roth, en baddare
att springa fort, nästan så det blixtrade om fotterna.
Och kumpanen Sven »Fille» Ahnlund, en av Prostens
pojkar på Backen, en kämpe i backen på vintern och
på backen i fotboll sommartid. För a tt inte tala om
Folke Sylven, den store, den brede och starke. Skolungdomsmästare i diskus och efter skoltiden bra tiokampare fastän då på annan ort.
I Umeå läroverks historia 1858-1940 redogör Su
ne Engkvist, duktig stavhoppare med 3.60 som bäst,
för Umeå Läroverks Idrottsförening som bildades
den 5 oktober 1906 med sedermera kaptenen Axel
Bäckman som förste ordförande. Den var en u tb ry t
ning från IFK och snart en av de starkaste förening
arna i Västerbotten. Föreningen blev 1910 den för
ste distriktsmästaren i fotboll. Samma år vann sjuttonåringen Harald Sjöberg tre DM i fri idrott, varav
hans 1.40 i stående höjdhopp var lika med seg erhöj
den i detta års SM!
Numera är ULIF endast en skolidrottsförening.
Stadens andra idrottsföreningar fick nämligen snart
upp ögonen för de stora rekryteringsmöjligheterna
som fanns bland skolpojkarna och satte i gång fram
gångsrika värvningar. 1935 ställde man emellertid
upp eget handbollslag och det var av så bra klass att
man erövrade DM 1938 och 1944.
Vid tiden för denna historik anordnades skolmästerskap i inte mindre än sju grenar med största in
tresse för fotboll och fri idrott. Vad den förra idrotten beträffar kommer äldre elever ihåg striden
om den Falkska pokalen mellan »Ringarna» och un
derskolan. Emedan den icke utdelades de senaste
tjugu åren och ingen heller sett dyrgripen omdöptes
den till - »falska pokalen»! Men den var lika efter
strävansvärd för det.
Sven Ahnlund och Ragnar Grahn var skolans
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främsta namn på skidor med segrar i skolungdomens
svenska mästerskap.

Kaserngården
»Vildmännens» kaserngård på I 20 har rekordet i
Västerbotten som start- och målplats för skidtäv
lingar. Ända sedan seklet var ungt har den fullgjort
denna tjänst vid sidan av det militära. Vid de upp
spända repen har åskådarna fylkats från stad och
bygd. Umespelen blev en institution! »På sommaren
Barnens Dag, på vintern Umespelen». Man har skri
kit sig hes, då storrännarna varit synliga på ingående.
Ibland var det nästan något sydländskt vid m ot
tagandet av favoriterna, då repen bågnat inför tryc
ket av åskådarna, som alla ville se inspurten. Artur,
Martin, Gunnar, Harald, Assar och Hjalmar och an
dra »egna» åkare blandade med Mora-Nisse, masar
i övrigt, finländare och norrmän. De flesta ur skideliten har kommit på besök. Största publiksiffran
vill jag minnas var då Martin segerkrönt återvände
från OS 1948. Han vann och lär aldrig förr eller se
nare åkt så fort. Priset, en cykel, skänkte han till en
finländsk medtävlare med orden »Han behöver den
bättre».
Umespelen har ibland haft något av prägel gamla
tiders marknad. Korvgubbarna har gjort glänsande
affärer, kaffe och mjölk har druckits i massor inom
hus, där de serverande andarna, mest damer, haft ett
svettigt men i stort sett trevligt jobb. Man har pratat
med gamla bekanta och vädrat minnen från länge
se’n.
Där stod Henning Isaksson från Norsjö, trefaldig
svenske mästaren, rak som en fura och beskådade
med sitt blida leende »sena tiders barn». Där fanns
överstelöjtnant Lennart Wahlberg, »Gammsoldaten»,
som upptäckte storrännarämnen bland de värnplik
tiga och ordnade att de fick tävla i SM. C N Anders
son, »Svarten», otroligt spänstig trots sina många år,
kom skidande till I 20 från hemmanet i Salomonsbesök. Bröderna Einar och Ingemar Andersson, som
troget följdes åt, var alltid ute i terrängen men dök
upp i god tid till målplatsen, då det drog ihop sig
till slutstrid. De hade färska nyheter med sig från
spåret.

Gammalt som Lubbe Nordström sade samlades
de flesta på kaserngården. Man fann det fördelakti
gare än att åka u t i terrängen. Visserligen frös man
ofta om fotterna, men det uthärdade man inför ut
sikten att få färska tidsrapporter utifrån banan.
Man följde skeendet bättre då.
På I 20 lever skidtraditionen kvar bl a genom ett
förnämligt hållet enmilsspår och en kortare elljus
slinga, båda flitigt utnyttjade av skidåkare alla kate
gorier.

Gammliaskogen
I Umeå har man alltid varit tillgodosedd med skid
åkning. Gammliaskogen, som var i ett kritiskt läge
i början av sextitalet, fick vara kvar. Stan hade ont
om tom ter och blickarna kastades på vår vackra
skog. Det upprörde sinnena och det blev rabalder.
Politikerna fann för gott att pruta ned på anspråken
och låta enradsbebyggelsen vid Skogsbrynet bilda
yttersta gräns. Ovanför fick skogen inte röras.
Tack och lov!
Nu skidar man i lugn och ro på Elspåret och an
dra spår fint preparerade av Åke Jonsson & Co. Det
är en oskattbar tillgång för friluftsdyrkarna av alla
slag, för motionärer, skolungdom och t o m skidrännare av klass. En så’n som Assar Rönnlund har
försäkrat, att han haft nytta av Kallkällebacken och
andra stigningar. De har varit ett led i den uppbyg
gande träningen.
Einar Andersson, »kombinerade» åkaren, gjorde
varje morgon sin skidrunda där, hur vädret än var.
Han behövde denna motion, innan han som guld
smed satte sig på sin stol hos Hallbergs.
Vi har nya milspår för »märket» nu. Vi äldre kom
mer ihåg det gamla väl trettioåriga stråket med
start och mål vid Sävargården med skjuts ned till
Hamrinsberget, sedan m ot Lindbergs gård i Nydala
och därifrån uppför Mariehemsberget och Bränt
berget. En beskedlig bana men ack så påkostande
för många av oss märkestagare, »Luffargänget»
ibland kallat. Sista varvet var besvärligt, då vallan
slitits av. Än slant man hit, än slant man dit på bakhala skidor. Men roligt var det. Särskilt en tidig mor
gon en vårvinterdag med klisterföre. Man tyckte

man flög fram. Första och andra varvet gick bra,
men kom dagsmejan på sista rundan blev det bistert
allvar. Minuterna började rasa undan med förfäran
de fart. Skulle man hinna?
Tur det lutade nerför sista biten till Ragnar Wall
och medhjälpare, som skötte tidtagningen. De om
några var beröm värda. Troget höll de ut vintern
lång utan knot. Ingen kom på tanken att de kunde
behöva avlösning. Känna hur skidan den slinter. Vi
var bitna att få åka skidor.
De som inte hade tid eller råd att åka till fjälls
fann kompensation därför i turer på Umeälven
eller Tavlesjön. Där kunde man också skaffa sig
erfoderlig solbränna. Och tänk vad pengar man
sparade!

C N Andersson
Carl Nicanor Andersson, den blå dragonen, CN eller
Svarten kallad, var ett konditionsfenomen av sällan
skådat slag. Han unnade sig ingen vila, var i farten
året runt, vinter som sommar. Ingen rast, ingen ro.
Han samlade bl a på sig massor av distriktsmäster
skap på skidor och till fots.
Riktigt i sitt esse var han, då ansträngningarna
var något i hästväg. Som den nätta skidtrippen 1909
Krylbo-Stockholm, en sträcka på 160 kilometer,
nästan dubbla Vasaloppet! Sista biten tog föret slut
och han måste springa i mål med skidorna i händer
na.
Rikstränaren i fri idrott Ernie Hjertberg besökte
våra trakter året före olympiska spelen i Stockholm
1912. Han fattade behag i CN och uttog honom till
maratonloppet. Det förtroendet motsvarade CN ge
nom att bli trea bland svenskarna. Han orkade ge
nomföra denna tävling i fruktansvärd hetta, där en
deltagare - en portugis - dog av värmeslag.
Ja, nog minns vi CN. Sista gången han sågs i ak
tion var 1952, då OS skulle gå i Helsingfors och han
fick uppdraget att i Umeå föra den olympiska elden
vidare. Det var en syn; en yngling kunde inte ha löpt
lättare än denne sjuttioåring!
Generationen efter CN hade inte samma allroundintresse. I varje fall såg man sällan storrännarna utan
för deras rätta element. En minns man dock. Det
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var Ernst Alm, vinnaren av det första Vasaloppet.
1927 ställde han upp i DM på 5000 meter på
Gammliavallen, där hans start togs som en kuriosi
tet. Det stod klart att han var chanslös. Något till
snopen var därför den s k expertisen, då Ernst väg
rade att ge sig utan envist hängde med i sin föga
slipade stil varv efter varv. Det såg ut som om han
stakade sig fram! sa någon. Men vann gjorde han!
Anteckningar från senare tider visar att storrännare kunde springa fort. Ingemar Sandström, Lyck
sele, som inte var långt från »brons» på 30 km i VM
1966, hade ett mäktigt register. Eller vad sägs om
följande tider: 3000 m 8.38.6, 5000 m 14.35.8,
10000 m 31.04.8, hinder 3000 m 9.08.6? Tänk om
Västerbotten hade en sådan löpare nu!
Sture Grahn behövde inte heller skämmas för sina
personliga rekord på kolstybben. Han var riktigt
snabb med 1.56.3 på 800 m och 3.59.3 på 1500 m.
Dessutom sprang han 5000 m på 15.14.4 och 10000
m på 31.39.4. Bra även det.
Assar Rönnlund vann ett norrländskt mästerskap
på 10000 meter. Hans bästa tid var 31.51.0. Torgny
Bäckman, Lycksele, gick in för löpning istället för
skidor, för vilken senare gren han också lär ha haft
goda förutsättningar. Hans bästa resultat var 3000
m 8.40.4, 5000 m 14.55.8, 10000 m 31.24.2 och
så har vi Sören Burman med prydliga 30.59.6 på
10000 m.
Severt Dennolf till sist, olympiafemma på 10000
m 1948 och dubbel svensk terrängmästare, hade ett
skidförflutet. I JDM 1940 på 20 km blev han tvåa
och besegrade starka namn i spåret. Hans anlag för
skidåkning var stora, men han sadlade om. Hans
serie är en av de bästa en västerbottning presterat:
3000 m 8.36.4, 5000 m 14.32.2, 10000 m 30.13.2,
hinder 3000 m 9.30.0.

V ästerbottens förste olym p ier, Carl Nicanor A ndersson, Svarten eller CN
kallad, deltagare i m aratonloppet i S tock h olm 1 9 1 2 . R epresenterade IF
Norrlands Dragoner, ett k on d ition sfen om en m ed legendariskt skimmer.
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Våra fina terränglöpare
Synd att terränglöpningen försvann från olympiska
spelens program. Sverige förlorade därmed en av
sina bästa grenar. Inte minst i Västerbotten har det
funnits många terränglöpare av hög klass. Ja, de to r
de varit bättre i skog och mark än på kolstybb. Så
dana som Henning Sundesson, Huston Lundmark,
Severt Dennolf och Bengt Persson, svarade för myc
ket förnämliga insatser. De två senare blev svenska
mästare, de förstnämnda var inte långt därifrån.
Alla fick sin idrottsliga fostran på de fria vidderna
Den grundläggande träningen där gjorde dem starka
och oömma. De tålde påfrestningarna i hårda stig
ningar, i kärr och moras. De tog sig fram utan nämn
värd svårighet.
En sådan som Huston Lundmark var en njutning
a tt se i terrängen. Där befann han sig i sitt rätta ele
ment. Det föreföll som om han lekte sig fram. »Ack,
som ett fjun så lätt» var en referents hänförda re
flektion. Huston flöt fram till synes nästan tyngd
löst i tassemarkerna. Under sin Stockholms-tid
sprang han för Matteuspojkarna i SM, där han två
gånger sensationellt blev tvåa. Ingen hade hört talas
om honom. Detta inträffade någon gång i mitten
av 1930-talet. Han hade säkert uttagits till OS i Ber
lin 1936, om terränglöpningen funnits kvar. Han
var ett fynd.
Severt Dennolf uttogs a tt löpa 10000 meter i
Londonolympiaden 1948. Denna relativt ovana
syssla skötte han så bra, att han blev femma. Men vi
häruppe i Västerbotten var absolut övertygade om
att han fått en bättre placering i terräng. Där var han
verkligen svår slagen. Man överdriver nog inte om
man påstår att hans förmåga i obanad mark var un
gefär många procent större.

Idrottsungdomens Café
är

Café M IG NO N
Kungsgatan 36

Telefon 133

Bengt Persson visade sina anlag som terränglöpare
redan i junior-DM, då han var av samma klass som
de bästa seniorerna. Han hade inga svårigheter att
vinna SM, men sedan gick hans löparbana andra
vägar. Han blev snart specialist på hinderlöpning,
vilket till stor del kan tillskrivas hans invanda för
måga att löpa över stock och sten. Bockarna be
redde honom inga större svårigheter trots att han
var tekniskt okunnig då han prövade på den nya
grenen och tangerade svenska rekordet i ett lopp,
då det gällde allvar! Alldeles säkert också en man,
som inte fick tillfälle visa sig i större sammanhang
i sin rätta miljö.
Och så har vi längst bort i tiden Henning Sundes
son, som man också hade en bestämd känsla av triv
des bäst i terränglopp. Svante Höglund, »Lajksjöarn»,
skall inte heller glömmas. Vilken slitare!
Nog blir man litet vemodig när man tänker på,
vilka chanser denna kvartett gick miste om på
grund av de »olympiska gudarnas» beslut att slopa
terränglöpningen från programmet.

Bengt-Erik, Ingem ar ...
1951 såg jag för första och enda gången hittills SM i
utförsåkning. Det ägde rum i Buberget, där V indelns
Idrottsförening med den äran svarade för rusthållet.
Olle Rimfors, en av banbrytarna för utförsåkningen
i landet, öste beröm över arrangemanget. »Varje
funktionär en utförsåkare! » Sa’ han.
Fjällvinden stack vid detta tillfälle upp på allvar.
Hasse Olofsson, dess främste man, blev sexa och
laget trea i slalom. 1952 var han redan »etablerad»
genom segrar både i slalom och storslalom och upp
repade detta året därpå. Sammanlagt kom han upp
i åtta titlar.
Sedan följde så småningom epoken Bengt-Erik
Grahn, den friske och orädde, sjufaldig mästare.
Men han kunde ha blivit mer än så, en föregångare
till Ingemar Stenmark. Vid VM i Portille 1966,
långt bort i Chile, var han så nära, så nära sina dröm
mars mål. Ledde med bortåt två sekunder efter för
sta åket. »Efter en formidabel åkning på gränsen till
det tillåtna» säger Carl-Gustaf Briandt. Vid starten
till andra åket blev Calle omklappad och gratulerad
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av Nogler med orden »Er fährt ja wannsinnig ein
Weltmeister! » Så blev det inte. Bengt-Erik föll strax
före mål efter en överlägsen ledning, där han också
öste på för fullt likmätigt sin natur. Litet lugnare
så... Ettan, italienaren Senoner, räckte fram handen
till Bengt-Erik och sade »För mig är du världsmästa
ren! »
Fjällvinden har fått sin revansch för detta för
smädliga nederlag. Kvarnarna mal visserligen lång
samt men 1978 stod Ingemar Stenmark som olympiamästare och världsmästare och dubbelt upp till
ytterm era visso. Men det var synd om Bengt-Erik.
Ingemars vidare öden följer vi alla inte bara i Väs
terbotten utan hela landet med spänning.

Liten blev stor
Liten har blivit stor. Den 21 mars 1908 då Väster
bottens Idrottsförbund bildades var fem föreningar
närvarande, IFK Umeå, IF Norrlands Dragoner,
Kungl. Västerbottens Regementes IF, Sandviks
Idrottsklubb och Umeå Läroverks Idrottsförening.
1918 var 25 föreningar anslutna, 1928 50, 1938
150, 1948 250, 1958 350, 1968 450, 1978 584 och
1982 ca 600.
Tillväxten gäller inte bara kvantiteten utan även
kvaliteten. Några utövare har hunnit högst upp på
skalan. Vi ser först på skidor. Ingemar Stenmark är
världsbäst, Martin Lundström, Toini och Assar
Rönnlund bland mycket annat guldolympier, Axel
Wikström och Harald Eriksson silvermedaljörer
m fl.
Så utförsåkarna från Tärna, Bengt-Erik Grahn som
med litet mindre brådska haft VM i en ask, åttafaldige svenska mästaren Hasse Olofsson (Bengt-Erik

Alla sorters Idrottsmössor
B fL F IO A S T E P R /S E R !
INFO RD RA OFFERT!

Körsnär Nordlund, Umeå
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sju), Bengt Fjällberg och Stig Strand. Sedan trefal
dige svenske mästaren på 60 km Henning Isaksson
vår första stora talang i spåret. Utan borttappad
stav kunde han blivit historisk långt före Sven Utter
ström som förste svenske Holmenkollensegrare.
I minnet bör hållas även sådana som John och Ivan
Lindgren, Ernst Alm, Hjalmar Bergström, Artur
Häggblad, Gunnar Karlsson, Enar Josefsson, Sture
Grahn, Lennart Larsson, Ingvar Sandström och
många andra.
Friidrottens bästa period inföll under sextitalet.
Portalfiguren var nog snabbe Gösta Brännström,
vår främste sprinter och en tid bäste allround i riket.
Sedan Bengt Persson med 12 SM, varav fyra på en
säsong, länge landets främste hinderlöpare och med
svenska rekord på tre sträckor. Karl-Uno Olofsson
med 4 SM och tider på medeldistans som ställde ho
nom i svensk elitklass. Vidare Lennart Hedmark,
vår förste i länet över 80 meter i spjut, senare »om
skolad» till landets främste mångkampare intill dessa
dagar, Kenneth Lundmark och Karl Gustaf »Lillen»
Burlin svenska rekord i höjd resp stav, Severt Dennolf överraskande femma på 10000 m i OS 1948
samt Leif Lundmark med snudd på 90 meter i spjut.
Gehnäll Persson på sin trogna Knaust är landets
hittills främste dressyrryttare med olympiskt guld
i lag 1956. Fyra individuellt som borde varit guld
enligt expertisens åsikt.
Göran Flodström tillhörde värj laget, som i OS
1976 tog guldmedalj.
I ishockey har Västerbotten haft många framstå
ende representanter under avsevärd tid. Sådana som
Göte Almqvist, Hasse Swedberg, Eilert »Garvis»
Mätää, Lennart »Klimpen» Häggroth och Hardy
Åström, alla AIK-are, de tre i m itten erövrare av
VM.
Nordahlarna från Hörnefors och Orvar Bergmark
från Byske kan inte medtagas i denna värdering
eftersom deras storhetstid inföll utanför Väster
botten.
För att fullständiga bilden av Västerbottens age
rande på högre plan bör slutligen erinras om alla de
SM, som hemförts i bortåt ett tjugutal grenar.
Någon förteckning över det samlade antalet erövra
de mästerskap har ej synts till, men gissningsvis
torde det röra sig om ett trehundratal.

Kring Sandåkern
FÖ RE E L L E R E F T E R S K I D U T F L Y K T E N
För en tid sedan fick jag tillfälle stifta bekantskap
med Sandåkerns Sportklubbs klipparkiv. Birger
»Sparken» Öhman forslade hem till mig åtta stora
volymer, inrymmande vad som kommit i tryck
fr o m 1932 och mängder av foton. Undrar om det
inte är »Västerbottens-rekord» i sitt slag. Det måste
bli en förnämlig historik, då den en gång lilla klub
ben väst på sta’n firar 50-årsjubileum 1982.
Vid sidan av redogörelserna om framgångar och
nederlag inte bara i fotboll utan även i handboll, is
hockey, bordtennis m m finns också en skildring av
hur Idrottsparken blev till. Det var en djärv satsning.
Ekonomisk hjälp fick man av staden, men mycket
gjorde man själv. Många frivilliga dagsverken kunde
redovisas. Det uppmärksammades och P G Lund
gren lät det komma till offentligt uttryck i pressen.
Han beundrade det arbete som nedlagts inom klub
ben. Detta var förtjänt att stödja menade han och
så skedde. Han förstod idrottens fostrande betydel
se.
Hur det är ställt med arkiven i detta hänseende i
andra idrottsföreningar har jag mig icke bekant an
nat än i undantagsfall. Norrbyskärens GIF, som ty 
värr upphörde 1952, är ett sådant. Dess klippböcker
finns hos Folkrörelsearkivet i Umeå. Sedan vill jag
minnas att IFK Holmsund också varit noga med
denna »detalj» vilken under årens lopp blir mer än
så, liksom Burträsk Idrottsklubb med Göran Norén
som flitig samlare. Vid branden av Solliden på Hamrinsberget på tjututalet gick mycket dyrbart mate
rial till spillo för IFK. Minnesgoda äldre medlemmar
har dock i jubileumsskrifter 1941, 1951 och 1971
räddat en del från glömskan.
Utrymmena för dessa samlingar är ofta begränsa
de, men är det svårigheter därmed är Folkrörelse
arkivet berett att omhändertaga dem. Idrotten som
vårt lands största fritidsrörelse förtjänar en ingående
belysning och det sker bäst centralt. Vem vet en
forskare kanske en dag vill skriva en avhandling om
vad som skett på detta område i Västerbotten.
I en av Sandåkerns klippböcker hittar jag efter åt
skilligt letande ett referat från m itten av fem titalet
av fotbollskribenten Wolf Lyberg i Idrottsbladet.
Han trodde Sandåkern skulle bli ett norrländskt
storlag.
- Elvan är faktiskt så bra, att man förvånas. Ett så

b e sö k

Café Viktoria
( A v id ro tts- och m o to r in tr e sse r a d e v ä lk ä n t k a fé )

drivet samspel som kedjan Hasse Eriksson-Häggström-Hjelte-Lundkvist-Forsell presterade ses sällan.
Trots att planen delvis stod under vatten och hindra
de kortpassning sågade sig kvintetten fram i fantasifyllda och snabba kombinationer. Alla rörde sig till
nya positioner, bollen hölls fint efter marken och
yttrarna bäddade ideligen med bra inlägg.
Detta omdöme av en expert gladde förstås.
I Umeå var man ju inte bortskämd med beröm för
sin fotboll. Vi umebor tyckte oss se både då och
senare, att de rödvita hade en del talanger i sitt lag.
Det gällde särskilt kedjan med bl a sådana som
Sören Häggström, Sven-Olof Juneblad och Erik
Hjelte. De var målfarliga. Sören med sina lättningar,
skarvningar och nickningar ett stort oroselement.
Sven-Olof svår att få grepp på, kilade som en vessla
ut och in i luckorna. Erik med tunga skott.
Ryktet om Sörens kapacitet gick vida. En mål
farlig center var och är sällsynt. Holmsund lyckades
i m itten av juni 1960 få över honom i sina led och
undergick därmed något liknande en metamorfos.
Det eviga sidledsspelandet i kedjan, som varit på
frestande att se för trogna anhängare, försvann.
Man var enig om att det var Sörens förtjänst. Han
visste var målet var beläget.
Sören blev dock inte kvar i Holmsund utan tog
steget över till AIK i Stockholm. Där inträffade i
nästan varje match, att han tillverkade mål. Hans
kanon hade inte rostat. Man undrar inte på att
»Sparken» var mycket bedrövad, då Sören lämnade
Sandåkern.
Sandåkern tröttades dock inte. Då Holmsund
1967 spelade allsvenskt dristade man sig säga »Kun
de Holmsund gå upp i Allsvenskan ska vi också gö
ra det. Vi är inte sämre.» De två följande åren slet
man hårt och 1969 blev det »kval» efter en y tter
105

ligt spännande final »tvåan» m ot Domsjö, som be
segrades i sista minuten.
Sandåkern förmådda dock inte uppfylla sitt
Brage-löfte. Men Hammarby fick full huggning trots
sin status som elitlag och vann med knappa 2-1.
Sandåkern erhöll en straff m ot slutet av matchen.
Den klarade Ronnie Hellström, men den blev myc
ket omdiskuterad. Rörde han sig icke på mållinjen?
Nederlaget till trots och sedan även m ot örgryte
(3-1) är inte förty det bästa Sandåkern presterat i
fotboll. Wolfs bedömning var nog riktig.

Yttersjö, Överboda, Tavelsjö
och andra
Jag har ett minne av att Ivar Johansson och G ott
frid Haglund i m itten eller slutet av tjugutalet kom
på idén att söka starta underavdelningar till IFK
Umeå i stadens närhet. Man ansåg det vara bästa
sättet att få upp intresset där. A tt spåra upp »en
skilda» skulle innebära ett alltför stort arbete och
vara inte så litet turbetonat.
På förbundshåll var man dock inte med på no
terna berättar Ivar Johansson. Där anlade man eko
nomiska synpunkter. Med det av IFK tilltänkta
arrangemanget skulle underavdelningarna bl a kom
ma ifrån den för föreningar stadgade årsavgiften.
Ändock kom dessa underavdelningar till stånd,
ett tiotal vill Ivar Johansson minnas. Den första var
nog i Yttersjö och sedan överboda, Norrbyorten
norr om Tavelsjö, Stöcksjö, Tavelsjö, Rödåbygden,
Gräsmyr, Sävar och kanske ett par till.
Olle Forsberg, som blev sporthandlare i Umeå
och skidledare i IFK, vilken post sedermera över
togs av Lia Johnson, var ledare i Stöcksjö. Hugo Ro
mar i överboda, far till Gerda Svensson i Idrotts
förbundet, ägnar Ivan Johansson en särskild tanke
åt. Allt vad denne företog sig i idrottsliga samman
hang var förebildligt. Romar var en duktig organisa
tör och ordnade en fin samlingslokal jäm te en äkta
finnbastu, måhända den första i sitt slag i Väster
botten. Avdelningen i Yttersjö byggde ett föreningshus, som sedermera överläts till missionsföreningen.
Under cirka fem år kördes en skidstafett UmeåTavelsjö-överboda-Umeå och det var inget fel på
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intresset för den tävlingen. Faktiskt var det litet av
fest över arrangemanget och till en början hade det
något av nyhetens behag.
Underavdelningarna fortsatte ett drygt tiotal år,
men före andra världskriget upphörde de en efter
en. Egna föreningar bildades i Sävar, Stöcksjö, Ta
velsjö, Rödå och Överboda. Man kunde stå på egna
ben men fråga är hur det varit utan IFK:s »väckelse
rörelse». Flera hundra personer lär ha varit engage
rade däri om än inte alltid som aktiva idrottsutövare.
»Apostlarna» Ivar Johansson och G ottfrid Haglund
hade utfört ett gott arbete vågar man säga.
Flera idrottsmän av klass fick IFK på detta sätt.
Som t ex bröderna »Lill-Gustaf» och Evert Jonsson
i Hössjö, Edvin Janze i Röbäck och Einar Säfström
i Sjömellantjälen, Tavelsjö. »Lill-Gustaf» tillhörde
tro ts att han endast var junior jäm te Artur Häggblad
och Thule Persson det lag som 1935 vann den första
SM-stafetten på skidor. Evert var en mycket habil
femmilare. Edvin blev svensk budkavlemästare.
Och så Einar Säfström, som Ivar Johansson håller
särskilt styvt på, men en svår benskada under den
nes första år som senior avbröt vidare skidåkning.
Einar hade ovanliga anlag, vilket bevisas av att han
som junior i SM i Östersund 1932 slog alla seniorer
på »sprintersträckan»! Någon favör i startfältet ha
de han inte. Juniorer och seniorer hade lottats om
varandra.

Bästa regementet
Idrottsm ärket instiftades 1907 (för kvinnor 1916)
av Riksidrottsförbundet och var världens äldsta i
sitt slag. Dess syfte var a tt locka till allsidigt utövan
de av idrott. För några år sedan upphörde det emel
lertid. Tillkomsten av en flora av märken i skilda
idrotter motiverade beslutet.
Bestämmelserna från böljan för erhållande av det
»gamla» märket var i korthet att kunna simma 200
meter eller fullgöra ett gymnastikprov, prestera ett
stipulerat resultat i lopp, hopp och kast samt full
göra ett uthållighetsprov. Efter åtta år fick man
märket i guld. Det blev så småningom en raritet,
eftersom inte många underkastade sig mödan att gå
den långa vägen. En sådan var »Fotbollens fader» i

Västerbotten, John R Sandström - Zanke som 52 år
gammal satte ett slags rekord med att klara märket
på sammanlagt 54 minuter. Prestationen finns om
nämnd i Västerbottens Idrottsförbunds minnes
skrift 1948.
Entusiasmen i V ästerbotten för märket var till en
början inte över sig. 1911 rapporterades endast 7
prov. Antalet steg dock. Så var det 1928 128 prov,
1932 262 coh 1942 352. Vackert så tyckte man
men 1944 inträffade en rent sensationell ökning till
835 prov för att de två efterföljande åren raka i höj
den till 1210 resp 1299 prov.
Bakom dessa enorma förbättringar stod idrottsofficeren Sive Sundberg vid I 20, en ung spänstig
man kommen från Spöland och med idrottsligt på
brå. Pappa »OA» var en duktig löpare på sin tid med
distriktsmästerskap i sin ägo. Sonen, vansläktades
inte, han har bärgat ungefär 45 DM i skilda idrotter.
När Sive tillträdde befattningen som idrottsofficer fick han fria händer att driva fram idrotten vid
regementet som ett led i utbildningen. Den var av
sedd som en slags lekfull avkoppling till den hårda
militära drillen och att få grabbarna efter utryck
ningen från regementet att fortsätta friidrotten på
hem orten liksom med orientering och skidåkning.
En organisationsplan gjordes upp, som fick över
stens och bataljonchefernas välsignelse. Träningen
för idrottsm ärket skulle ske två-tre timmar i veckan
under'två-tre veckor kompanivis. Till sin hjälp hade
Sive den sedermera riksbekante advokaten Henning
Sjöström, då Västerbottens främste spjutkastare
med distriktsrekordet i sin ägo. Deras planer att bli
bästa idrottsregementet i landet höll. Första året var
I 20 tvåa, därpå etta två år i rad! 758 prov kom man
upp till 1945, något mindre 1946 på grund av min
skad manskapsstyrka.
Jag har ett personligt minne av denna hausse efter
som jag råkade vara ombudsman för märket. En dag
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överraskade en menig med att komma hem till mig
kånkande på en försvarlig bunt kort över fullgjorda
prov och de besöken upprepade han med täta mel
lanrum. Jag fick tillfälle att öva min namnteckning.
Redaktör Sten Svensson i Riksidrottsförbundets
tidning »Svenska idrott» greps även av häpnad. Han
ringde mig och bad om en förklaring till »Undret i
norr». Han trodde a tt jag hade andel däri, men ty 
värr hade jag inte det. Kunde endast svara, att det
fanns en ovanligt duktig idrottsofficer på I 20.
Namnet var Sive Sundberg.

Idrottens dag
Varför försvann Idrottens Dag? Denna i all sin en
kelhet så härliga propagandatävling i fri idrott?
Jag tror den debuterade för fyrtitalet år sedan, där
prestationerna innan propagandan upphörde slut
ligen bedömdes efter poängskalan 1 0 - 1 . A tt klara
förstnämnda siffra var inte allom givet, men eller
annan »pinne» gick de flesta i land med.
Inventeringen inom föreningarna av det mänskli
ga materialet var tidvis rätt intensiv. Telefonerna
gick varma för att locka fram skidåkare, cyklister,
fotbollspelare och andra som inte var friidrottare
att göra ett försök i dessa främmande grenarna.
Ofta lyckades man skapligt stöta den tunga sjukiloskulan, hoppa längd och höjd, kuta 100 eller 3000
meter eller vad det nu var. Man tog i så det knakade.
Något orkade man väl och ibland blev till egen för
våning resultatet ganska gott. Man kanske skulle ha
intresserat sig lite mer för fri idrott. Men oj vad man
var »lemmen» dagen efter!
»Mannen från gatan» som inte var ansluten till nå
gon förening kunde också någon gång titta in på
idrottsplatsen för att se vad man höll på med. Jag
kommer ihåg en kraftig hejare. Han var inte svårbedd att »lura» med i poängjakten. Man kunde ju
alltid försöka. Han grabbade tag i kulan och hystade
i väg den utan cermonier och tillstymmelse till tek 
nik över tio meter. Det var faktiskt rätt bra och är
det än av en som aldrig tidigare gjort ett försök och
han tyckte det var skojigt. Han stötte ideligen, gång
på gång, och återkom veckan ut.
Vid flera arbetsplatser lades en ring ut jäm te ku
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lan. Många jobbare lockades under matrasten att
försöka om inte för annat så för att bräcka kompi
sarna. Kanske slogs det också vad. I varje fall torde
det ha varit ett uppiggande moment i slitet för bröd
födan.

Riksmarschen
Det gicks, cyklades och skidades av hundra gubbar
- och gummor - i början av fyrtitalet. Det var under
beredskapstiden, då det inte var några svårigheter få
folk a tt anstränga sig. Ett tidningsurklipp från m it
ten av juni 1940 bevisar detta med tvåspaltiga ru 
briker.
»Var åttonde umebo gick Riksmarsch. Var fjärde
lyckselebo. Västerbotten fyra i Sverige, bättre än
huvudstaden.»
Maningarna att röra på påkarna hörsammades.
Det behövdes inga övertalningar för vare sig »hög»
eller »låg» att gå den stipulerade sträckan. I Umeå
sågs de »högsta dignitärerna» med hovrättspresiden
ten Holger Elliot och överste Rosenblad i spetsen
nöta Hissjövägen tillsammans med »kreti och pleti»
t ex yngste deltagaren Nils F Modén, sju år gammal,
som var en rackare att få benen att gå som lärk
vingar.
Snabbast var Martin Fällman, Sandvik, en av Väs
terbottens bästa trestegshoppare, som gick på tiden
51.15, närmast följd av skidrännaren James Warg,
Boliden, 52.30 och långlöparen Bertil Lindgren,
Skellefteå AIK, 53.40. Gösta Jakobsson, storrännare
i IFK var sjua. De fjorton första av manligt kön hade
tider under timmen. Men det hade också bästa da
men, Edla Gustafsson från Vännäs. Hatten av! Äld
sta manliga deltagare var J A Winter, Bastuträsk,
78 år, och kvinnliga Hulda Sollén, Umeå, 65 år.
Summa 8599 deltagare från V ästerbotten redo
visades denna första period. Antagonisterna UIK och
IFK bidrog med 1783. Skönt då bröder kunna säm
jas! Största deltagareprocent hade Lycksele med
26.1.
Fem tiotalet föreningar var med i marschen, där
dess medlemmar göt blod, svett och kanske tårar.
Så har vi riksskidmarschen 1941 och 1942 fläng
des runt i det vita spåret. Över 300000 var i far
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ten. Förstnämnda år klarade över 13000 i Västerbot
ten milprovet, vilket också var ganska styvt gjort
även om man vet att det var folk med skida på fot.
Procentuellt blev man tvåa. Endast Jäm tland var
bättre. Numerärt intogs fjärde plats.
För jämförelses skull kan tilläggas, att cirka en
halv miljon svenska medborgare gick riksmarschen
1940. Ändock småpotatis ty i folkmarschen gick i
Finland, över miljonen!

Stämning
Härmed stämmes och kallas länsstyrelserna i Väster
bottens län att med oss tävla om placeringen i riks
marschen mellan den 4 och 25 maj år 1941; skolan
de denna stämning lända till efterrättelse vid även
tyr att målet annars av oss vinnes.
Stämningen kom från Länsstyrelsen i Vasa. Två
dagar senare avläts svaret:
»Till länsstyrelsen i Vasa.
Stämningen behörigen delgiven och kallelsen skall
hörsammas. Personlig inställelse kommer att ske vid
varje tillfälle målet p å g å r , nämligen rätte g å n g s 
dagarna den 1 1 ,1 8 , 22 och 25 maj» S A Swedberg.
David Wilén.
En lista på personalen uppsattes med 63 namn,
nu troligen fem gånger så många. Av dessa förklara
de sig 49 »fit for fight», från landssekreteraren och
landskamreraren ned till yngsta kontorsflickan.
Landshövding Rosén »slapp» dock. Han hade annat
att tänka på.
Man levde i beredskapstider. Alla var vana att an
vända sina ben. Bil hade knappast någon. Man var
gott tränad, kunde gå. Alla kämpade »to the bitter
end». Ingen bröt. Alla klarade stipulationerna 15 km
för herrar och 10 km för damer. Flera tyckte det var
så kul, att de gick om sträckan en eller två gånger.
Andra lät bli.Skoskaven var för svåra. Två måste in
taga sängläge för att hela skadorna och sedan en tid
gå i tofflor på jobbet. En av dem skildrade sitt lidan
de så här: »Då jag drog av mig strumporna följde
skinnet med och det blödde som... Jag svor, min
hustru grät och barnen skrek! »Han och olycksbro
der hade inte varit så förutseende som »proffsen»,
som köpt talk på apoteket och smörjt in fotterna.

Resultatet sändes snabbt till länsstyrelsen i Vasa,
men om utgången vet man än i dag intenting på
denna sidan Bottenviken. Finländarna fick annat att
tänka på. Kriget bröt ut på nytt. Leken - idrotten
hade förbytts i allvar.
Idrottsintresset vid länsstyrelsen i Umeå var starkt
på fyrti- och fem titalet. En del tjänstemän var för
resten riktigt duktiga. Som t ex Henning »Bulla»
Sandberg, hy i Holmsunds frejdade fotbollag. Jag
satt m itt emot honom på ekonomidiariet, då Nalle
Halldén i Norrköping ringde och frestade honom
med anbud. Men Bulla stannade kvar i hembygden.
Ernst »Ecke» Ekman var ytterst nära bli trea i SM på
400 meter häck. Och Bertil Olofsson på Östermalm
innehade distriktsrekordet i tresteg på 14.32. Inga
dåliga grejer.
Korpfotboll spelades och det åktes skidor. Mil
spåret nöttes för »märket». Lia vallade skidorna.
Radion tjuvlyssnade vi till på länsstyrelsen som
alla andra. Vi bröt mot tjänsteplikten. Depescherna
om utgången löpte som en skogseld från avdelning
till avdelning. Nästan ingen, hög eller låg, var opå
verkad, då storrännarna var i farten och utkämpade
sina bataljer. De var våra ögonstenar.
Ibland sändes telegram från som det hette Läns
styrelsens personal, då någon västerbottning gjort
det särskilt bra. Vid kaffebordet gick kom m enta
rerna höga.
Mig veterligt har endast en av Västerbottens lands
hövdingar haft idrottsligt förflutet. Det var Elof
Lindberg, som innan han tillträdde sitt höga ämbete
var redaktör för Västerbottens Folkblad. Där fick
han ibland m itt i skrivandet av ledare och andra all
varliga saker hoppa in som vikarierande fotbollrefe
rent. Det gjorde han med sådan sakkunskap att det
vann gillande av självaste Zanke.
Under min tjänstgöring på länsstyrelsen hade jag
ibland ärende in till landshövdingen. Han hade inte
förändrats i sitt idrottsintresse. Särskilt skidor låg
honom varmt om hjärtat. Han frågade om än det
ena, än det andra. Och det slog aldrig fel a tt han av
slutade samtalet med en undran »Men vad har det
gått åt Rupert Jonsson?» Storrännaren från Sorsele
hade han fäst sig vid.
SM på skidor tyckte han om och han gästade eve
nemangen då de gick i Skellefteå, Umeå och Lyck
sele. Jag minns särskilt Lycksele 1954, då han länge
stod vid målet och väntade på Gunnar Karlsson som

tillskansat sig en överlägsen ledning på femmilen.
Då segern var klar och Gunnar strukit svetten från
pannan, var Elof Lindberg den förste att gratulera
med en klapp på armen med orden »Det gjorde
Karlsson bra! »
Elof Lindberg var norrbottning till börden, född
i Kalix. I SM 1952 i Umeå vann hans hem ort herrstafetten. Det var en remarkabel händelse eftersom
N orrbotten, vår tidigare främste konkurrent, inte
erövrat något SM för herrar sedan 1940, då Hjalmar
Lauri från Pajala slagit Artur Häggblad på femmilen
med fyra förargliga sekunder. Klart Kalix seger glad
de landshövdingen men han höll masken och nekade
kategoriskt att uttala sig.

Ledare
Många ledare med »färg» har jag träffat i Umeå.
Den jag först och mycket snart lade märke till var
Berndt Lundstedt från Holmsund. Det kunde man
inte undgå göra, sydländsk till utseendet, med ett
skorrande idiom och bolmande på en cigarr. I fri
idrott intog han centrum. Reglerna kunde han till
punkt och pricka. Det var inte lönt att söka slå ho
nom på fingrarna. Felfinnaren fick skymfligen dra
sig tillbaka. I den och den paragrafen stod det så
och så och därmed basta. Vete sjutton om han inte
rentav angav sidan också! Berndt skrockade trium 
ferande.
Rickard Waller var också en färgstark man, het
och ivrig. Han var vår förste boxare och hade idéer
om litet av varje. Han vårdade sig om bandy, konst
åkning m m. Dessutom musikalisk. Dyrbart är min
net av honom vid en utomhustillställning på Gammlia med inte bara idrott. Han gav uppvisning i box
ning, men så hände det att primadonnan som skulle
sjunga saknade ackompanjatör. Vad göra? Jo,
Rickard ryckte in, rev av sig handskarna, satte sig
vid pianot och gav den musikaliska beledsagningen.
Primadonnan var hänförd över den oförmodade
hjälpen.
Lappfogde Hans Cederberg, »Lappen» kallad, med
en far som var riktigt duktig långdistansare på ski
dor då seklet var ungt, blev ordförande i IFK och
växte fort in i rollen. En grabb bland grabbarna som
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det heter. Artur Häggblad var hans skötebarn. Sällan
har jag sett en så ledsen karl som Lappen, då Artur
1935 i Luleå förlorade femmilsmästerskapet med en
sekund. Otröstlig vandrade han omkring i länssty
relsens lokaler sedan han fått radiobudskapet. En
sekund!
Länge fick han inte leva. På en tjänsteresa uppe i
Tärna omkom han i en trafikolycka.
Så har vi Ernst Blomberg, ombildaren av IFK.
Mannen som till synes hann med det mesta. Aktiv
och ledare i skön förening. Tidningsreferent också
på lediga stunder. Duktig i fri idrott, i backåkning
och längdåkning på skidor och cykel. Jobbade dess
utom hårt med det administrativa både i Idrotts
förbundet och IFK.
Han var i sitt esse då han basade för ungdomstävlingarna på skidor. Jag såg honom i farten, då de en
tid hölls öst på stan, där han hade sin bostad och
där barnen hade tillträde. Mitt i högen såg man Ernst
Blomberg glad och svettig och med uppkavlade
skjortärmar langa fram mjölk och bullar till de väl
signade små liven. E tt kärt besvär för honom och
hustru Mia. Något av en barnavårdare?
Ivar Johansson i IFK förtröttas inte. Vad har inte
han hunnit med. Det är många idrotter han ägnat
sitt intresse. Oförskräckt har han tagit på sig upp
gifter av krångligt slag. På tjugotalet spelade han en
dubbelroll, aktiv i fotboll och orientering med DM
1925 och 1926 i förstnämnda och 1927 i sistnämn
da idrott och administrativt arbete i fotbolls- och
idrottsförbunden. Som ledare har han även sysslat
med bandy, fri idrott, skidor och tyngdlyftning
och sannolikt mer samt varit domare i bandy och
fotboll.
G ottfrid Haglund finns ej mer, men minnet av ho
nom lever kvar. Han ägnade sig åt fri idrott och ori
entering men framförallt skidor. Han skötte sekre
tariatet vid alla större skidtävlingar i Umeå från SM,
DM, och Umespelen till ungdomstävlingarna. För att
påskynda tidsuträkningar och protokollsskrivning
uppfann han ett kortsystem, som i sin enkelhet var
närmast genialt. Bästa beviset var ungdomstävling
arna i samband med SM 1952 med över tusen del
tagare. Allt var klappat och klart halvtimmen efter
tävlingarnas avslutande. G ottfrid går också till idrottshistorien som mannen som var med om alla
skidtävlingar men aldrig såg någon! Han satt troget
på sin stol på sekretariatet.
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En gigant i kunnighet och arbetskapacitet har
Alvar »Lia» Johnson varit. Det rör sig i hans fall om
en hel katalog av uppdrag, som det inte är möjligt
att ens i koncentrat nämna. Han arbetade ju på tre
plan, för IFK och distriktet och i Svenska Skidförbundet vid sidan av sin journalistiska gärning. Hur
han hann med detta mångsyssleri är en gåta. Det får
räcka med att konstatera, att han gjort kolossal nyt
ta var än han grep in.
Birger »Sparken» Öhman har man ej heller kunnat
undgå lägga märke till. Han har envist stretat för att
få fram fotbollen hos sitt kära Sandåkern. Det är
många, många arbetstimmar han lagt ner där. Han
har sett grabbarna träna i rök och damm på Hedlunda, slita sig igenom serierna och slutligen vinna
div II därmed kvalificerande sig för »kval» till All
svenskan. Det var den stora dagen för Sparken.
Hans och kamraternas helhjärtade och långa möda
gav resultat. Låt sedan vara att man föll på tröskeln
och inte nådde slutmålet.
»Mr Gimonäs» brukar Arne Molin kallas. En m ot
svarighet till Sparken, som följt fotbollen i GCK
från begynnelsen och i ett trettiotal år fört skutan
genom bränningar och skär. Så hedersnamnet är
ingen överdrift. Han har varit de stora och friska ini
tiativens man. Minns sådana storevenemang som
Juventus och Botafogo, som blev enorma publik
framgångar. De ekonomiska riskerna var stora, men
Arne Molin skyggade inte för dem. Otvivelaktigt
hör han också till Umeås ledarefigurer av format i
ordets alla bemärkelser.
1953 anordnade SK Järven, Jörn DM på skidor.
De var utm ärkt skötta. Ingenting klickade. »Motorn»
var Sture Eklund, en blygsam man som inte ville sy
nas. Men hans gärningar talade. Det var uppenbart
vad han betydde för klubben. Han var kassör då och
är det i princip fortfarande enligt en initierad. Detta
maktpåliggande jobb har han haft sedan 1938, två
år efter föreningens tillkomst.
1953 grep han in på flera sätt som »Allt i allo».
Bl a hade han hand om prisanskaffningen, anordna
de lotterierna och skötte biljettförsäljningen. Jag
kan vittna om, hur han uthärdade snålblåsten och
kylan, att stå och kursa biljetter, lotter m.m. Han
undandrog sig inget besvär så mån som han var om
föreningens ekonomi.
Men inte nog med det. 250 timmar hade han off
rat på att knyta en ryam atta, värd 500 kronor med

den tidens penningvärde och den skänkte han som
högsta vinst till tom bolan. Det var den femte ryan
han knutit. Vilken sagolik energi.
Man blir varm om hjärtat, då man tänker på Sture
Eklund. En eldsjäl, en idealist av renaste vatten, på
vilken idrotten beror. Så växte det också upp ett
fint garde i Jörn och byarna däromkring. Jordmånen
för talanger var god. Som Tore Karlsson, »Stor-Järven», i Mossarotträsk och brorsan hans Ingemar,
Lennart Larsson, »Lill-Järven» i Granbergsträsk,
Boström, Lundmark och vad de hette.
Vad man unnade den fint skötta klubben en rik
tig framgång. Pricken över i:et kom dock aldrig.
Men visst var det nära, så nära. Som SM-stafetten
1956 i Östersund, då hela Västerbotten höll tum 
marna för Järven, men Lima vann med en sekund.
Eller 1942, då Lill-Järven startade i par med Assar
Rönnlund på 15 km och besegrades ytterligt knappt.
Två år tidigare hade han höljt sig med olympisk ära
genom att bli fyra på 50 km och femma på 15 km.
Men så tunnades leden ut. Snart stod Lill-Järven
praktiskt taget ensam. Åren började rinna bort.
Skulle han bli utan SM-tecken? Men så hände det
att IFK Umeå 1965 var i stor nöd att få ihop ett
fulltaligt lag. Blickarna riktades på Lennart som
»ensam varg» i Järven. Han var inte svårbedd, såvitt
hans klubb inte hade något emot det. Som lojal med
lem kände han sina förpliktelser m ot den klubb som
fostrat honom till storrännare. Men där rådde ingen
tvekan. Man gav honom fri. Han var värd det offret.
»På gamla dar» fick han genom denna flotta hand
ling chansen att inom loppet av en vecka bli svensk
lagmästare tre gånger om.
Efter lagsegern på 15 kilometer visade Lennart
mig detta telegram
- 1 dag stod lyckan den Järve-n bi. Grattis!
Undertecknat av Sture Eklund.
Det telegrammet gladde Lill-Järven lika mycket
som mästerskapstecknet. Han visste att Stures lyck
OBS.!
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önskan var uppriktig. A tt hans forna klubb stod
bakom den.
Sist i raden av ledargestalter allas vår Erik Svens
son. Västgöten, som i unga år kom till Västerbot
ten och blev stannande där trots det nordliga klima
tet. Han trivdes med oss kärva nordmän och vi med
honom. En bättre »värvning» har sällan gjorts. Pre
sentationen av honom är onödig. Han är välkänd.
Hans gärningar talar.
1955-1976 var han ordförande i Västerbottens
Idrottsförbund. Längre har ingen suttit på denna
post. Där uträttade han utomordentliga ting var
helst han grep in. Han var ledaren i detta ords bästa
bemärkelse. Med sin starka idealitet, stora arbets
förmåga, förhandlingsvana och kunnighet satte han
sxjuts på idrottsverksamheten i länet. Hans opar
tiskhet var föredömlig. Man kunde lita på honom.
Ännu har han inte »backat» ut. Han hjälper gärna
till. Bland annat i Umedalens Idrottsförening, den
förening där han började i Västerbotten.

Bort gå de ...
Bort gå dé... Några av de skrivande männen på ski
dans område år icke mer. Den förste jag träffade var
Robert Granbom, »Grålle» på Umebladet. En boren
stilist, ett levande skidlexikon, vilket bl a kom till
synes i »Västerbottniskt idrottsliv», som hade en in
tressant men tyvärr kort levnad. Hans tro på västerbottningarna var stor och inte oberättigad. Det in
vecklade honom ibland i heta debatter i som utom
spalterna. Sven Lindhagen i Idrottsbladet som
Grålle inte var alltför god på, hade respekt för hans
kunnande.
Sven Lindhagen, ja! Den till synes buttre mannen
OCH
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TREVLIGA KLUBBRUM FÖR MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN. GOTT KAFFE
Telefon 108.
111

som vi äldre i Västerbotten inte älskade men som
vann i längden. Vi tyckte han höll för mycket på
våra »ärkefiender» norrbottningarna och sedermera
dalmasarna. Men ju mer Västerbotten gick fram
desto mer tyckte vi han mjuknade och en gång sjöng
han vårt distrikts höga visa. Det var på Assars tid.
Vilken skidjournalist förresten! Hans skidreferat
och böcker är nu klassiska. Hur han hann iakttaga
och skriva så mycket var obegripligt sedan man sett
honom i aktion till synes nästan total overksam, på
sin höjd antecknande någon detalj på programmet
allt under det han sög på sin oskiljaktiga pipa. »SM
på skidor är semester» brukade han säga. Men refe
raten var långa och uttömmande!
Grand old man bland skidjournalisterna var Oscar
Söderlund, »Glokar Well». Sista gången jag såg ho
nom var vid SM i Lycksele 1965. Lika mycket som

isTERBOIINISK*

Behovet av en idrottstidning
speciellt avsedd a tt sysselsätta sig med väster
bottnisk idrott, har under lång tid gjort sig
starkt gällande. Hittills har det uteslutande
varit dagstidningarna förunnat att behandla
de olika företeelserna på idrottens område,
och helt naturligt har detta ofta skett på ett
summariskt och långt ifrån sakkunnigt sätt.
Där idrottsmännen efter en tävling hoppats
att få läsa ett utförligt och framförallt kri
tiskt referat över tävlingen, där ha de många
gånger förgäves sökt efter referatet i tidnings
spalterna, och har ett sådant verkligen stått
att upptäcka, så har det kanske varit så kort
fattat eller byggt på så oriktiga omdömen,
att läsaren snarast känt besvikelse, då han
genomläst referatet. Det är alltså främst för
att råda bot härpå, som Västerbottniskt
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Sven skrev, lika litet skrev Glokar. Men hans syn
punkter var värda att ta del av särskilt som de var
saltade med humorns dyrbara gåva. Han var en mäs
tare i berättandets svåra konst. Vid banketterna vi
sade han prov därpå. Sant eller osant lämnar jag
därhän men vad åhörarna njöt!
Längst i norr stannar jag för Ville Lindgren(Nic)
i Norrbottens-Kuriren i Luleå och Bengt Burman
(Tvåbe) i Norrländska Socialdemokraten i Boden.
I alla idrotter var Luleå och Boden bittra konkur
renter och herrar skribenter frångick inte vanan.
Ville var eldfängd och mästrande, Bengt lugn och
sävlig. Och den borne statistikern, som hade ett
mäktigt kartotek, vilket, om jag minns rätt, nu in
går i Bodens kommuns samlingar. Han höll reda på
allt vare sig det gällde skidor, fotboll eller något
annat, stort som smått.

Idrottsliv kom m it till stånd. Till den änden
ha vi också tillförsäkrat oss medverkan av
drivna pennor ur idrottsmännens egna led,
vilka förstå a tt kritiskt bedöma olika id
rottsliga prestationer efter deras värde och
genom sina sakliga omdömen ge idrottsmän
nen god vägledning i deras arbete fö r ett gott
resultat. D et är klart, att en tidning, som spe
ciellt är avsedd för idrott, kan bjuda på ett
större utrym m e åt tävlingsreferaten än dags
pressen och även på ett effektivare sätt till
varataga idrottens intressen än denna senare.
Därmed ha vi ej på något sätt velat klandra
våra kollegor — de äro tvärtom förtjänta av
en uppriktig honnör för sitt arbete i idrot
tens tjänst — men de ha dagligen så många
järn i elden och så många andra intressen att
bevaka, a tt de omöjligen kunna ägna idrot
ten den uppmärksamhet, som vore önsklig.
Om man vidare tar i betraktande, att de
aktiva idrottsmännen och de idrottsintresserade i länet säkerligen kunna räknas i minst
ett par tiotusental, så framstår det såsom
tydligt, att en idrottstidning för länet har en
stor mission att fylla.
Meningen är, att Västerbottniskt Idrotts-

Olle Groth (Oleg) i Svenska Dagbladet var den
elegante kom m entatorn. Litet ironisk, alltid exakt
och korrekt. Det var en njutning att läsa hans om 
dömen även om man inte alltid delade dem. Han be
härskade sina ämnen mästerligt vilket område det
än gällde. Prov därpå gav han i sin fina bok »Heja
Sverige! », utom ordentligt sirlig i stilen.
Presentation av Torsten Tegnér är egentligen över
flödig. Han famnade suveränt det mesta som hade
med idrott att göra. Skidor hann han dock sällan
med. För honom var bandyn vinterns idrott. Det var
inte ofta man såg honom i ett skidevenemang. Men
han blev eld och lågor då det utfördes bragder i det
vita spåret av Mora-Nisse, Sixten Jernberg, Assar
eller Sven Utterström . E tt bevis är ett långt telegram
jag bekom från honom, när Assar 1964 i OS-stafet
ten svarade för »Undret i Seefeld».

liv skall bli en veckotidning. Den är avsedd
a tt utkom m a varje måndag. Detta arrange
mang påkallas därav, a tt alla större tävlingar
äga rum på söndagarna. Under de stora idrottsveckorna till vintern — såsom Nordiska
spelen i Stockholm och Svenska mästerska
pen i Luleå — torde det dock bli nödvändigt
att utge tidningen åtminstone varannan dag,
fast då möjligen i ett något förm inskat for
mat. Egna korrespondenter vid dessa vin
terns största idrottsevenemang kom m a att
lämna oss färska, utförliga och sakliga förstahandsreferat. Vi kom m a i detta hänseende
att göra allt för a tt tillfredsställa läsekretsen.
Det ligger i sakens natur, a tt Västerbott
niskt Idrottsliv främst skall ägna sin upp
märksamhet åt de idrottsliga företeelserna
inom vårt eget län, men detta hindrar ju
ingalunda, att även händelserna på andra håll
inom- och utomlands beredas en viss del av
tidningens utrymme. Kända och framståen
de referenter på de olika idrottscentra kom 
ma att härvid svara för färska och utförliga
referat.
Till läsarnas trevnad skola vi vidare anord
na pristävlingar av olika slag, vilka vi äro för

Han telegraferade:
»Milslångt sträckande
Assar, bräckande
Världselit gäckande
Eero stäckande
Grönningen (säckande) Häpnadsväckande!
Skriv nu nåt väckande
(Tårkällor läckande
Kunskapstörst släckande)
Vänligen ber
Torsten Tegner Brodershand räckande»

vissade om skola mötas med livligt intresse
och flitigt deltagande. Vi göra i dag början
och överlämna åt våra läsare att besvara frå
gan »Vem är Västerbottens bästa idrottsman?»
Med dessa ord hoppas vi i någon mån ha
klargjort Västerbottniskt Idrottslivs ändamål
och syften samt innesluta oss till sist i all
mänhetens välvilja.
Vårt m otto: Västerbotten främst!

Ur ledaren till första num ret av »V ästerbottniskt
Idrottsliv», fredagen den 11 decem ber 1 9 2 5 .
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Altarskåpet i Skellefteå och dess medeltida krön • H a n s Dackenberg
Under första kvartalet 1982 utförde Västerbottens
museum genom undertecknad inventering, fotogra
fering, uppmärkning och katalogisering av inventa
rier i Skellefteå landsförsamlings kyrka. A rbetet ha
de beställts av församlingen och skulle om fatta bå
de föremål som var i bruk och sådana som var undanstoppade för förvaring på kyrkvinden och i and
ra utrymmen.
Skellefteå landsförsamlings kyrka äger ett mycket
vackert medeltida altarskåp. Det är tredelat och da
teras till 1400-talets senare hälft. Skåpet var tidiga
re attribuerat till Hermann Rodes — numera till
Bernt Notkes verkstad i LUbeck. Det har tidigare
haft andra placeringar i kyrkorumm et, men är nu
placerat ovanför altaret, i främre delen av östarmen.
Skåpet är skuret i ek och till övervägande del för
gyllt. Upptill är det rakt avslutat. Det är placerat
på en predella av ljus marmor, som tillsammans
med krönet daterar sig från den senaste restaure
ringen 1964-65. Krönet är av obehandlat trä. Detta
krön ersatte ett tidigare —avsevärt större — som
tillkom mit vid restaureringen 1915-16. På ett fo to 
grafi taget någon gång före 1915 (i pastorsexpedi114

tionens arkiv) kan man se altarskåpet placerat di
rekt mot östarmens norra vägg. Av bilden framgår
inte om skåpet då hade något krön. Troligen sakna
des krön.
Man kan bara spekulera i vad som hade hänt med
altarskåpets ursprungliga krön, när man 1915 be
stämde sig för a tt tillverka ett nytt. Det kan ha va
rit så skadat att man helt enkelt tog bort resterna
av det — någon gång. Det kan också ha knäckts vid
fogarna till skåpet och på så sätt tidigt kommit på
drift. Säkert bör det ha betraktats som förkomm et
vid restaureringen 1915-16.
E tt fragment av det medeltida krönet finns nu
mera i kyrktornet. I samband med min inventering
fick jag anledning att närmare undersöka detta
konsthistoriskt intressanta altarkrön.
Vid restaureringen 1964-65, då alltså »1915 års
krön» förpassades upp på vinden, använde bygg
nadsfirman de s k kronbodarna invid kyrkan för
förvaring av överblivet virke. Dåvarande kyrkvaktmästaren Uno Lindberg berättar att han fått löfte
a tt ta ved bland virket, att använda till majbrasa.
Lindberg upptäckte då bland »veden» detta förgyll
da fragment och placerade det i kyrktornet, där
det alltså nu förvaras.

Fragmentet motsvarar exakt skåpets bredd (127
cm). Det är skuret i ek, fronten är förgylld, baksi
dan är målad i en rödbrun färg som också finns på
flygeldörrarnas kortsidor. Fragmentet är relativt
jäm nt avslaget ca 10,5 cm ovanför krönets nedre
kant. Under listen som varit fästad vid skåpet sit
ter tre avslagna träpluggar, motsvarande hål finns
upptill på skåpet.
Fragmentet består av sju profilerade, genom brut
na halvcirklar samt i vardera änden en kvarts cirkel,
ovanpå en enkelt profilerad rak list. Halvcirklarna
infattar skurna genombrutna masverksformer, på

ett sätt som kan föra tankarna till fyrpassformer.
Ett närmare studium av krönet visar att det är
mindre troligt att det ursprungligen skulle ha be
stått av fyrpass infattade i cirklar. Personligen upp
fattar jag a tt det i stilen kan ha legat nära det krön
som altarskåpet i Hammarby kyrka i Sörmland har
(numera i Statens historiska museum) — ett skåp
som attribueras till Hermann Rode. Min avsikt är
emellertid inte här a tt framlägga någon teori om
hur krönet ursprungligen kan ha sett ut. Jag vill ba
ra tala om att det finns, det ligger däruppe i kyrk
tornet.

H undra år
i hembygdsvårdens tjänst
P är H allinder

Lördagseftermiddagen den 24 april 1982 samlades
hundratalet personer i den nyligen ombyggda tea
tersalongen på Nordanåområdet i Skellefteå för att
under några timmars samvaro avnjuta Västerbottens
Norra Fornminnesförenings 100-årsjubiléum.
På Martin Luthers dag den 10 november ett se
kel tidigare hade dåvarande häradshövdingen i Väs
terbottens norra domsaga, Anders Fredrik Ekewall,
kallat till ett möte på rådhuset i Skellefteå för att
diskutera frågan om bildandet av en fornminnes
förening. En rad framstående personer i Skellefteå
stad stod som inbjudare till mötet.
Sammankomsten resulterade i en ideell förening,
vilket blev länstäckande och benämndes Västerbot
tens läns fornminnesförening. Föreningen blev den
tredje i sitt slag i Norrland och den äldsta norr om
Hälsingland.
Vid ett styrelsemöte den 28 december 1885 togs
beslutet att dela länsföreningen i en norra (säte i
Skellefteå) och en södra (säte i Umeå) »Afdelning»
med bl a den avsikten att i en »ädel och nitisk täflan emellan föreningens afdelningar på bästa sätt
främja föreningens ändamål».
Den södra avdelningens verksamhetsområde om
fattade länets södra fögderi och lappmarksfögderiet. Den norra avdelningen skulle således arbeta in115

F ornm innesföreningens utställningar i gamla brandstationen på stadens rådhustom t om kring 1 9 0 5 .

om länets norra fögderi eller nuvarande Skellefteå
kommun samt gamla Norsjö och Nysätra socknar.
År 1919 bildades i Umeå, Västerbottens läns
hembygdsförening. Tidigt fanns tanken a tt länets
fornminnesförening borde uppgå i hembygdsföre
ningen. Idén vann inte på något sätt gehör hos den
norra avdelningen, då man därigenom befarade en
stark centralisering av den fortsatta verksamheten
till residensstaden Umeå.
116

För att samordna dessa bägge intressen, samgå
ende med länets hembygdsförening och fortsatta
hembygdsvårdande arbetsuppgifter för den norra
avdelningen, uppdelades den länsövergripande
fornminnesföreningen den 5 mars 1923 i två själv
ständiga föreningar. Därvid såg Västerbottens nor
ra samt södra fornminnesföreningar världens ljus.
Redan samma dag upplöstes enhälligt den södra
föreningen och samtliga samlingar, tillhörigheter,

fordringar och skulder överlämnades till hembygds
föreningen.
Hembygdsföreningen var därefter fram till stif
telsebildningen 1967 huvudman för Västerbottens
museum.
Den ursprungliga norra avdelningen kvarstod så
ledes efter 1923 som en självständigt arbetande
fornminnesförening. Fornminnesföreningen fo rt
satte enträget sin verksamhet som huvudman för
Skellefteå museum. Analogt med vad som skedde
i Umeå 1967 inrättades 1979 en stiftelse, Stiftel
sen Skellefteå museum, för att säkra museiverk
samhetens och kulturminnesvårdens kontinuitet i
Skellefteå och Norsjö kommuner. Förutom Väs
terbottens Norra Fornminnesförening ingår även
Skellefteå kommun och Västerbottens läns lands
ting som stiftare. I samband med stiftelsebildningen
överlämnade fornminnesföreningen samtliga sina
samlingar, byggnader och arkiv till den nybildade
stiftelsen. Befriade från detta och den administrati
va organisationen är föreningen i dagsläget fri att
arbeta som en ideell och kunskapsspridande före
ning vad gäller kulturminnesvårds- och hembygdsfrågor.
Under åren efter stiftelsebildningen har fornm in
nesföreningen väl svarat upp m ot ambitionen att
verka för en kulturhistorisk fortbildning i skelleftebygden. I samarrangemang med tre hembygdsföre
ningar har exkursioner anordnats 1980 och 1981.
Första gången avåts mellan »Hägg och syren» till
sammans med Jörns och Ullbergsträsks hembygds
föreningar en kulturhistorisk matsedel inom Jörnsbygden.
Hösten 1981 berikade Bodwiks hembygdsföre
ning ett antal deltagare med historia och historier
kring de många fiskelägen, som ligger utspridda
längs Kågnäsudden.
Seminarier för hembygdsföreningarna i norra
länsdelen rörande föremålssamlingars accession och
vård har vid två tillfällen anordnats tillsammans
med Skellefteå museum. Nordanå kan uppvisa gam
la anor som marknadsområde. Som en liten reflex
av detta startade 1975 den första julmarknaden på
museiområdet framför majorsbostället Nyborg.
Marknadstanken slog väl u t och har därefter varit
en årlig begivenhet. Efter stiftelsebildningen åtog
sig föreningen att driva marknadsdagen (2:a sönda

gen i advent) och till marknaden 1981 var flera
hembygdsföreningar välkomna varumånglare.
Fornminnesföreningen utger även framdeles till
sammans med museistiftelsen det årliga »Meddelan
det».
Genom att utge förre museicheften Ernst Westerlunds första byabeskrivning om sin hemby Ersmark
i serien »Byar och Folk del 1» har föreningen även
vågat sig på att starta en egen förlagsverksamhet.
Det var således med känslan äv ett mångårigt
rikt och kunskapsfrämjande musei- och kulturminnesvårdsarbete och med en tillförsikt inför framti
den efter »omstartan» 1979, som föreningens med
lemmar bänkade sig i de bekväma teaterfåtöljerna
denna aprillördag 1982. Spelmansmusik av Burträsk
Spelmanslag och folkdans av Guldstalaget förstärk
te ytterligare hembygdskänslan, vilken vilade över
jubileumsfestligheten. Föreningens nuvarande ord
förande studieinstruktör Eivor Andersson betonade
i sitt hälsningsanförande de stora likheter som exis
terar mellan Västerbottensbygden nu och för 100
år sedan. Dåtidens begynnande industrialisering in
gav viss oro inför 1900-talet och samma oro kan
nutidens människor känna inför den allt snabbare
accelererande dataåldern, genetisk forskning, kämkraftsepoken m m. Då som nu kan fornminnesföre
ningen hjälpa människorna a tt finna sina rötter.
Det egentliga högtidstalet med inblickar i hem
bygdsrörelsernas grogrund och särskilt fornminnes
föreningens bakgrund och historiska utveckling var
skrivet av Skellefteå museums egen Peter Gustafs
son. Då Peter var förhindrad att närvara föredrogs
högtidstalet av advokat Ulf Berglöf, själv styrelse
medlem i föreningen. Gunnar Westin, som under
många år upprätthöll landsantikvarietjänsten i Väs
terbottens län, har fungerat som redaktör vid u t
givningen av första delen i serien »Byar och Folk».
Gunnar berättade på ett personligt och stimuleran
de sätt om bakgrunden till Ernst Westerlunds byabeskrivningar samt om sin egen, både yrkesmässiga
och privata relation till Ernst under dennes tid först
som tidningsman vid Norra Västerbotten tillika sek
reterare i föreningen och senare som heltidsanställd
tjänsteman vid Skellefteå museum.
Efter uppvaktningar från olika håll kunde jubileumshögtidligheten avslutas i en anda som säkert
förebådar många framtida jubiléer.
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LISA JOHANSSON
En minnesteckning av Sune Jonsson
Lisa Johansson är borta. Hon var seg som fjällbjör
ken. Trots många år av vacklande hälsa och hög ål
der bröts aldrig hennes arbetslust och skaparkraft.
Hon »ville inte sitta fåfäng».
Själv uppgav hon alltid att hon var född på mid
sommaraftonen. Kyrkböckerna har velat ändra på
datum, och i dopboken är hon känd under namnet
Syster Elsie Mattson.
Lisa Johansson var född i Idvattnet och har på
sätt och vis levat alla liv som kan levas i lappmarken.
Hon var ett barn av det verkliga fattig-Sverige, men
under sina många levnadsår fick hon se de egendomslösa och arbetspinade skogstorparnas eländiga
villkor i en hård och patriarkalisk värld gradvis bli
bättre tills slutligen hela folket vart upptaget i vårt
moderna omsorgssamhälle. Som barn och ung flicka
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var hon »torparunge», vallhjon och prästgårdspiga,
som vuxen och en bra bit in på 40-talet »torparkärring» (som hon själv sade) i Lövåsen, en tung upp
gift som hon förenade med nyskapande verksamhet
både som ungdomsledare och grönsaksodlare, en av
de första i lappmarken för övrigt. Hon förestod ock
så byns telefonväxel, gjorde dagsverken hos de välsituerade i Vilhelmina, och mot en ersättning av 10
öre per kilometer cyklade hon omkring i socknens
alla byar som desinfektör och »rökte» i de stugor där
man drabbats av lungsot, andra smittosamma sjuk
domar eller ohyra. I m itten av 40-talet flyttade hon
in till Vilhelmina och förenade sitt öde med den le
gendariske socialistagitatorn och tidningsmannen
K J Sandberg. De tjugo åren med honom betrakta
de Lisa Johansson som de lyckligaste i sitt liv.

I så gott som all den mångsidiga kreativa verksam
het som hon kom att ägna sig åt, har hennes rika
personliga erfarenhet av liv och människor i lapp
marken haft betydelse. Hon var en av landsändans
mest betydande traditionsbärare och dokumentära
berättare, en utom ordentligt rik och flödande källa,
både då det gällde avlyssnad och självupplevd, ex
akt kunskap om livsbetingelserna i lappmarken.
Från mitten av 1940-talet och tjugo år framåt före
stod hon museet i Vilhelmina. Hon byggde där
snart nog upp sin berömda växtfärgningsmonter,
och hon gjorde sig känd och älskad som guide i
museet, som en ovanligt kunnig och levande berät
tare om gamla tider, ja, som sådan blev hon en le
gend, känd av besökare från hela landet. I början av
40-talet fick hon också kontakt med professor Åke
Campbell som kom att betyda mycket för henne,
liksom hon för hans institution. Han lyckades näm
ligen värva henne som meddelare åt Landsmåls- och
Folkminnesarkivet (ULMA) i Uppsala. Men hon
har varit meddelare även åt Nordiska museet, Folklivsarkivet i Lund och åt den på sin tid mycket verk
samma Folkmåls- och Folkminnesundersökningen
i övre Norrland, FFÖN i Umeå. Den ojämförligt
viktigaste insatsen har Lisa Johansson dock gjort
som meddelare till ULMA. Förteckningen över hen
nes bidrag dit upptar 165 nummer och rubriker, vil
ket innebär flera tusen handskrivna kvarto blad. En
liten del av detta stora kulturhistoriska material
nådde en större publik, då hon 1968 publicerade
sin dokumentära berättelse Saltlake och blodvälling
(LTs förlag), som gick ut i flera upplagor, bl a som
pocketbok. Dessförinnan, 1961, hade hon väckt
uppmärksamhet med den självbiografiska romanen
Ensam på torpet, som kom till i samarbete med ma
ken K J Sandberg och gavs ut på eget förlag. På
eget förlag har hon också gett ut sagor och dikter.
En mycket originell och viktig insats som med-

delare gjorde Lisa Johansson genom att samla in
och bearbeta över 400 växtfärgningsrecept från
lappmarken. Även dessa har publicerats och sett in
te mindre än tre olika upplagor. Den sista från 1961
tillkom i samarbete med Studiefrämjandet. Sina
växtfärgningsrecept har hon till väsentlig del tagit
i arv efter sin mormor, Eva Ersson (1848-1914).
På detta område representerade Lisa Johansson
alltså en obruten tradition, som på 40-talet i stort
sett var bortglömd. Hon kom tveklöst att bli pion
jären och banbrytaren för de följande decenniernas
pånyttfödda och nu mycket stora och vitt spridda
intresse för växtfärgningstekniken. Lisa Johanssons
arbete med växtfärgningsproblemen resulterade
som bekant också i ett mycket produktivt konstnärsskap, den ullmosaik som kanske mer än uppteckningsarbetet gjorde henne känd både i Sverige
och utomlands. Denna konstnärliga metod och
teknik som alltså ursprungligen var helt hennes
egen kom med åren tyvärr att bli mycket imiterad
men lyckligtvis utan att eftersägarna lyckades nå
upp till Lisa Johanssons mycket personliga konst
närliga uttryck.
Lisa Johansson betraktades i hemkommunen
länge som en avvikare, och det dröjde innan hon
fick det förbehållslösa erkännande hon var värd. En
av de första som stödde henne och insåg hennes ori
ginalitet, mångsidiga begåvning och starka konstnär
liga vilja var en annan legendarisk vilhelminabo,
nämligen Elis Essegård. Det var därför roligt, då
uppskattningen äntligen kom, att Lisa Johansson
tilldelades Vilhelmina kommuns kulturstipendium,
Elis Essegårds Minne. Andra betydande hedersbe
tygelser, som kom henne till del och som betydde
mycket för henne, var Olof Högbergsplaketten och
Hazeliusmedaljen från Norrlandsförbundet respek
tive Nordiska museet.

I förra numret
föll några uppgifter på s 18 bort. Den rätta texten
skall lyda:
Hanna Jacobin Harnesk-Bodén
Född Harnesk 20/9 1879 i Norsjö, död 1960.

På bilden s 56-57 är fröken Holmberg kvinnan t v.
På högra sidan står fröken Elsa Westberg, senare gift
Rehn, som gick i utbildning i Umeå vid den tiden.
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