FRIIDROTTENS STORA
GRABBAR och TJEJER

RUNE LARSSON AVLIDEN. HÄR SES HAN VID 100-ÅRSJUBILEET PÅ
STOCKHOLMS STADION 2012 OMGIVEN AV ANDRA OLYMPIER
Stora Grabbar 103, 2016

| 1

Friidrottens Stora Grabbar och Tjejer.
Föreningen består f.n av 348 medlemmar, varav 140 kvinnliga och 208 manliga medlemmar.
Dessutom 118 "stödjande intressenter". Det är även möjligt för företag att bli "Stödjande Företag".
Syftet med föreningen är att vara forum för kontakt och gemenskap efter avslutad idrottskarriär. Vi vill
även uppmuntra framtida Stora genom våra "fadderstipendium", samt via Föreningen för friidrottens
främjande, FFF, förmedla stipendium till framgångsrika tränare inom medel/lång.
Vi tillhandahåller en matrikel, som vi med en del arbete håller ständigt uppdaterad med adress,
telenummer och födelsedata.
Du kan gå in på vår hemsida, www.storagrabbar.se där du hittar alla Stora genom tiderna med bilder och
presenterande text. Vi blir mycket tacksamma för kompletteringar av hemsidan i form av bilder och/eller
text. Skickas till bertilwistam@comhem.se.
För den facila årsavgiften 150:- resp 350:- för Stora och Stödjande får du:
1. Tidningen med bilder från nu och då.
2. Matrikel med kontaktinfo och bevakning av jämna dagar.
3. Tillgång till vår hemsida som är ett uppslagsverk i friidrott.
4. Inbjudan till kamratmiddagen på SM och tillgång till SM-banketten samt biljetter till SM.
5. Inbjudan till vår traditionella SM-tävling i golf.
Företag betalar 3.000:-/år och får sin logotyp publicerad på vår hemsida förutom 1 och 3 ovan.
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Rajne Söderberg, vår nye ordförande har ordet
Nytt namn, ny ordförande! Det händer mycket
nu, både inom vår anrika förening och inom
friidrotten.
Efter åratal av diskussioner, enkäter och
Facebook-uppmaningar så har vi äntligen
kommit till beslut! Föreningen de Stora
Grabbarna moderniseras och vid årsmötet i
augusti kunde beslutet ske - föreningen byter
namn till Friidrottens Stora Grabbar och Tjejer.
I mitt tycke ett mycket bra beslut där vi tydligt
visar vilka vi är och att den ålderdomliga enkönade benämningen (men som var helt
okontroversiellt vid föreningens bildande
1928) byts ut, men samtidigt behålls
ursprunget. Det historiska namnet
känns fortfarande igen.
Nu räcker det ju inte med att byta namn för att
modernisering ska ske. Arbetet som avgående
ordföranden Björn O. Nilsson startade och
framgångsrikt har drivit skall fortsätta. Att jag
nu ska ta över stafettpinnen och leda
verksamheten är en stor ära och även ett stort
ansvar som jag hoppas kunna leva upp till.
Föreningen behöver bli mer aktiv och
vara ännu mer delaktig i svensk friidrott där
mentorrådet Svenska Friidrottsakademien är en
viktig del och måste utvecklas. Jag hoppas
också att föreningens medlemmar kan få större
nytta av föreningen och känna större
delaktighet, både gamla medlemmar som nu
ser tillbaka på friidrottskarriären med alla
minnen som det innebär, och nya medlemmar
som ännu inte kommit in i det nostalgiska
stadiet. En förbättrad hemsida skall öka
möjligheterna att hitta forna landslagskamrater
samt stimulera till läsning om vår förening.
Facebook-gruppen är en utmärkt form för
information och kommunikation (tack
Elisabeth Östberg för dina aldrig sinande
bidrag och stimulerande artiklar).

ordföranden i både IAAF (Sebastian Coe) och
EA (Svein Arne Hansen) inser det viktiga i
moderniseringen av friidrotten och
orden ”reform” och ”change” hörs i varje tal.
Vid den årliga sammankomsten European
Athletics Convention som hölls i mitten av
oktober framkom många förslag. En del
kontroversiella, som förslaget att ändra
tiokamp och sjukamp till åttakamp för båda
damer och herrar, till mer okontroversiella som
att skapa en officiell aktivas rankning baserat
på enbart placering och inte resultat. Denna
rankning skall ligga till grund för kvalificering
till mästerskap mm samt skapa bättre ordning i
friidrottens komplicerade och svårbegripliga
tävlingssystem. Medlemmarna i vår förening
besitter sammantaget en enorm kunskap och
erfarenhet som kan vara till god hjälp till att
hitta möjligheter till förbättringar för
friidrotten i stort som smått. Så låt idéer som ni
funderat på komma upp till diskussion!
Mycket, men inte allt, var bättre förr!
Jag vill här också passa på att tacka
vår avgående ordförande Björn O. Nilson samt
avgående styrelseledamöterna Bertil Wistam
och Hans Lagerqvist för mångårigt fint
styrelsearbete och hälsa de nya
styrelsemedlemmarna Anders Faager och
Kenneth Riggberger välkomna.

Förändringens vindar sveper även över
friidrotten globalt. I varje sammanträdesrum
och varje hotellobby världen över där
friidrottare i ledningsställning samlas pratas
det förnyelse och förändring för att vår idrott
skall få ökad popularitet i den allt hårdare
konkurrensen med andra sporter. Nya
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Rune Larsson, OS-medaljör, bragdmedaljör och vår förenings
hedersordförande har avlidit. Han var vid sin bortgång 92 år gammal, fast
det ordet känns fel om den till sinnet så unge Rune.
Hans sista bidrag i våras till den
medlemstidning som du nu håller i din hand
vittnar om hans ungdomligt lättsamma sinne:
”Jag var på en fest som jag kommer ihåg, fast
jag ingenting hörde och ingenting såg. Man
samtal om vänner och händelser förde. Jag såg
ingenting alls och ingenting hörde. Stugan så
vackert i sluttningen låg, det visste jag fast jag
ingenting såg. Er verkliga vänskap i hjärtat
mig rörde, fast jag ingenting såg och ingenting
hörde”.
Med Rune Larssons bortgång går en
imponerande epok till historien. Han tillhörde
den legendariska gruppen svenska medaljörer
vid OS i London 1948. Han tog en
bronsmedalj individuellt på den långa häcken
och en bronsmedalj i den långa stafetten efter 7
lopp på 400 meter på 9 dagar med eller utan
häckar. I semifinalen imponerade han med att
slå det olympiska rekordet med 51,9 sek. Flera
gånger berättade Rune om att han dagen före
semifinalen hade druckit några flaskor av den
dåförtiden nya läskedrycken Coca cola. När
Rune några år senare berättade för en läkare
hur han släckte törsten under värmeböljan vid
OS-tävlingarna reagerade denne. Colan på den
tiden gjorde skäl för sitt namn, spetsad som
den var med kokain.
- Jag kan vara den olympiska historiens första
dopningsfall, berättade Rune med glimten i
ögat.
Ögonvittnen finns till Rune prestationer vid
solskensolympiaden i London, bland annat den
legendariska sportjournalisten Sven
Lindhagen:
”Heroism ser man täta prov på, stundom varje
minut. Rune Larsson vår ljumskstele
häckskuttare, sprang som en hero i långa
häckens semifinal och slog fruktansvärda
konkurrenter som Ault och Kirk från USA,
White från Ceylon och fransmännen Arifon och
André - så ock på sin ytterbana i finalen, där
han i den mördande finishen mot världseliten
gick fram från en dålig femteplats till tredje
plats över sista häckparet.”
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Ett annat ögonvittne är Torsten Skogh,
skolkamrat med Rune i Norra Ängby och
livslång vän. Torsten är viss om att hade Rune
inte fått ytterbanan i OS-finalen hade
medaljplaceringen kunnat bli ännu bättre.
Ytterbanan var värsta lottningen för Rune. Han
hade svårt att springa utan kontakt med sina
konkurrenter. Rune kom till sin rätt i kampen
man mot man.
Torsten tar ett annat mindre känt exempel, det
enda loppet som Rune gjorde på 800 meter.
Han spurtade på ren vilja ned alla svenska
topplöpare på sträckan bland annat Hans
Liljeqvist och Rune Gustavsson, EM-segrare
1946.
Rune Larssons fighteranda låg bakom att han
som stafetthjälte tilldelades Svenska
Dagbladets bragdmedalj 1951.
Rune gick ut på sista sträckan i den långa
stafetten som var sista grenen och avgörande
för hela landskampen mot Frankrike den 1-2
september i Paris 1951.
Torsten Skogh som var på plats minns att
fransmannen vid sista växeln hade hunnit en
bra bit in i första kurvan när Rune fick pinnen.
Rune började sin upphämtning, hann i fatt
fransosen i början av upploppet, spurtade förbi
och tog hem stafett- och landskampssegern.
- Rune gjorde en helt fantastiskt lopp. Det var
ett mirakel, säger Torsten lyriskt.
Arne Ljungqvist som tävlade i höjdhopp vid
samma landskamp minns att han tänkte när
Rune fick pinnen att fransmannen aldrig skulle
klara av att hålla undan.
- Rune gav sig aldrig i sådana här lägen, minns
Arne.
Rune Larsson var fåordig om bragdmedalj,
andra medaljer och framgångar. De var inte få,
han tog ett brons på 400 meter häck vid EM
1946, brons vid stafett 4x400 meter i EM 1950
i Bryssel. Han vann SM på 400 meter 1946 och
47 samt 400 meter häck 1946-51.
- Rune var ödmjuk som person. Han
framhävde inte sig och sina prestationer. Det
skulle aldrig falla honom in. Han var
egentligen blyg, säger Torsten Skogh.

Handlingskraftig ödmjukhet präglade Runes
39-åriga gärning som ordförande i vår
förening. Han avlöste en annan legendarisk
häcklöpare, Sten Pelle Pettersson, som hann ge
ut ett första nummer av medlemstidningen.
Den som Rune var redaktör för i många år.
Sten Pelle hade ett motto som Rune tog till sitt:
”Det finns ett stort behov i föreningen att på
ett enkelt sätt få kontakt med medlemmarna
och för dem att få kontakt med föreningen och
varandra”. Och det lyckades Rune verkligen
med att uppfylla.
Med Rune Larsson som ensamredaktör fylldes
tidningen med artiklar på föredömlig svenska,
kryddade med fyndiga understatements och
vitsar samt även reflektioner med vida vidgade
vyer. Så här inleder han tidningen i maj 1990:
”Ädlingar, varen hälsade! Nittiotalets första
nummer av medlemsbladet nr 49 genom
tiderna.
Året har börjat bra för friidrotten. 89,10 med
det spjutet har bara Patrik Bodén gjort. Så nu
har vi världens bästa spjuttrio i Bodén,
Wennlund och Borglund. För 20 år sedan hade
vi världens bästa stavtrio.
Det går bra för världen också. Diktaturer har
störtats, och det är en lust att leva. Vi får
hoppas att de nya förhållandena blir till nytta
och glädje för idrotten världen runt. Och att
klappjakten på tyranner fortsätter”.
Att tidningen höll hög klass var inte
förvånande. Rune Larsson var adjunkt i
svenska i många år vid Sundbybergs
gymnasium. Det var på skolan som han
stencilerade medlemsbladet på ett för nu antikt
sätt fram till 1991.
Vid den tiden hade Rune Larsson knutit till sig
andra meriterade medlemmar som Erik
Ahldén, Stig Pettersson och Lennart Jonsson
till föreningens styrelse. Sponsorer raggades,

bland annat SJ vilket ledde till bättre ekonomi
som användes bland annat för att dela ut
stipendier till två fadderbarn, en grabb och en
tjej som har utsetts sedan 1968.
Föreningen gjorde avgörande insatser för att
etablera ett friskvårdscentrum i Gunder Häggs
hemort Albacken. Kontakter knöts
internationellt, bland annat med Emil Zatopek,
den tjeckoslovakiska giganten vid två
olympiader på långdistans. När Zatopek avled
blev Rune Larsson personligen inbjuden att
som enda svensk att närvara vid
statsbegravningen.
Bland mycket annat var Rune redaktör för
häftet ”Skrönor med roliga historier från Stora
grabbars äventyr på och utanför
tävlingsbanorna”. Försäljningen fick fart som
kom att ge föreningen en hel del slantar.
Vid den tiden flyttades SM-tävlingarna från
Stockholm till orter runt om Sverige. Styrelsen
med Rune i spetsen var med på noterna,
årsmötet flyttades till äga rum samtidigt med
stora SM. Föreningens så uppskattade
kamratmåltid infördes på fredagskvällen efter
första SM-dagen.
Rune Larsson hade hjärta för Matteuspojkarna
som han tävlade för under sin tävlingskarriär.
Hans hjärta fanns också för De stora grabbarna
numera Friidrottens Stora Grabbar och Tjejer
som han ledde fram årsmötet vid SM 2005 i
Helsingborg. På SM-banketten höll han sitt
paradnummer, tal på vers där varje ord började
på H, alltså första bokstaven i värdstadens
namn. Runes rimmade tal var osökta, vitsiga
och slagfärdiga samt långa- så även denna
gång trots hans syn- och hörselnedsättning.
Runes vänlighet, ”wit and wisdom”, kan ingen
av oss glömma, liksom hans lysande gärning
som ordförande för vår nu snart 80-åriga
förening. Han fattas oss!
Anne-Marie Nenzell
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Rune begravdes i Bromma kyrka. Torsten Skogh, Stödjande, och
Arne Ljunqvist och Bertil Wistam bl a talade.

Tiil Runes minne följer här bilder från hans stora karriär.

Rune avtackas 2005 av Stickan Pettersson efter 39 år som föreningens ordförande.
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Här får Rune Svenska
Dagbladets bragdmedalj
1951 av prins Bertil

Omslagspojken

Rune i fightertagen med och utan
häckar på 400 m.
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Matrikeländringar
Nya Stora Friidrottare
Ekvall
Mikael
Flink
Sofi
Katib
Mehdi
Kling-Baptiste Tom
Ståhl
Daniel

Tamburingatan 7
Mogatan 70
Tellusborgsvägen 92
Köpmangatan 27
Bockgränd 29

421 45
734 36
126 28
852 32
175 45

Västra Frölunda
Hallstahammar
Hägersten
Sundsvall
Järfalla

Ny adress – Stora Friidrottare
Arrhenius Leif
1827 West 1056 South Springville
UTAH 84664 USA
Bengtsson Angelica
Boaryd 4
362 50
VÄCKELSÅNG
Claesson
Mattias
Tranbergsvägen 103
167 45
BROMMA
Eriksson
Martin
Lansensvägen 62
187 62
TÄBY
Karlsson
Peter
Room 1301 Building 13 333 Tyle Road
PO 200237 SHANGHAI CHINA
Lövgren
Patrik
Rundalsgatan 17
211 36
MALMÖ
Persson
Frida
Årstavägen 91
120 58
ÅRSTA
Sandin
Beatrice
Valbergsvägen 205
427 37
BILLDAL
(Dahlgren)
Tärnhuvud Stefan
Fridhemsgatan 33 B
854 60
SUNDSVALL
Avlidna – Stora Friidrottare
Eriksson
Per
2016-10-06
Larsson
Rune
2016-09-17

Stor Grabb 157 År 1952
Stor Grabb 127 År 1948

Ny adress – Stödjande intressenter
Ericsson
Tomas
Östermalmstorg 5
Svensk
Rune
Skavåsen 21
Åkerlind
Mats
Brunnsgatan 63 A, 6tr

114 42
917 90
802 52

Avlidna – Stödjande intressenter
Fälldin
Thorbjörn
Grankvist Östen

ÅS
UPPLANDS VÄSBY

STOCKHOLM
DOROTEA
GÄVLE

2016.07.23
2016.08.03

GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL
MATRIKELANSVARIG e-post torsten.karin@gmail.com
Torsten vill också ha din emailadress. Vi är 350 Stora Friidrottare, men har
bara fått in 114 emailadresser!

Stora Grabbar 103
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Födelsedagar 1 januari – 30 juni 2017
Stora Friidrottare
40 år
Amundin
Klüft
50 år
Hedman
Cronstedt
Karlsson
Koskenkorva
Hedner
Bodén
60 år
Zalar
Möller
Hamrin Senorska
Arén
70 år
Dahlgren
Åkesson
Faager
Glans
Hård af Segerstad
Bergqvist Gunnarsson
75 år
Palm
Nilsson
Nåjde
Ström
Wieslander Rosberg
80 år
Mertanen
Tedenby
85 år
Smiding
90 år
Tånnander

Annica
Patrik

VÄSTRA FRÖLUNDA
ENSKEDE

1977 02 09
1977 06 03

Lars
Karin
Per
Peter
Lars
Patrik

TORSLANDA
VINTRIE
ALVESTA
STRÄNGNÄS
KLAGSHAMN
KARLSTAD

1967 04 06
1967 04 19
1967 04 21
1967 05 25
1967 05 27
1967 06 30

Miro
KARLSKRONA
Lena
LANDSKRONA
Marie-Louise VÄSTRA FRÖLUNDA
Anne
GRÖDINGE

1957 03 24
1957 04 17
1957 04 19
1957 05 29

Jan
Kenneth
Anders
Dan
Ingela
Margareta

BRANDBERGEN
VÄSTERÅS
LUND
TYRINGE
STOCKHOLM
SÄFFLE

1947 02 19
1947 04 02
1947 04 03
1947 05 02
1947 05 04
1947 06 30

Evy
Kjell-Åke
Bengt
Lars-Inge
Ulla-Britt

LIDKÖPING 1942 01 31
SUNNE
LUDVIKA
SCHÖRFLING-AMATTERSEE
SKUMMESLÖV

Tapio
Lage

FRÄNDEFORS
KIL

1937 05 02
1937 05 21

Jan

GÄVLE

1932 02 04

Kjell

SKANÖR

1927 06 25

Pia

MALMÖ

1967 05 26

Hans
Kari
Christina

BORÅS
HOLM
VÄSTERÅS

1957 01 14
1957 03 21
1957 04 29

Bertil
Berndt

KNIVSTA
ENSKEDE

1947 05 27
1947 06 15

Åke
Inger

KARLSTAD
LIDINGÖ

1942 01 12
1942 05 07

Irene
Bernt
Lars
Hans

SKANÖR
VÄXJÖ
KARLSHAMN
DJURSHOLM

1932 01 03
1932 03 03
1932 04 22
1932 05 03

1942 04 05
1942 05 19
1942 05 21
1942 06 10

Stödjande intressenter
50 år
Olsson
60 år
Sjögren
Lähdekorpi
Åkesson
70 år
Tjernström
Johansson
75 år
Berglund
Tobell
85år
Tånnander
Gröön
Skans
Undin
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Nya Stora Friidrottare

543 Mikael Ekvall, 890618, Strömstad
LK. Mikael vann Finnkampen 2015 på
10000m. På SM har han vunnit
halvmaraton 2013 och terräng 12 km
samma år. SM på bana har givit ett brons
2015 på 5000 och ett silver på 10000 2015.
I terräng var han 2012 3:a och 2014 2:a.
2009 vann han sin första SM-medalj då
han var 2:a på halvmaraton. Hans pers på
10000 är fn 28.31,65 och på halvmaraton
1.02,29, som också är svenskt rekord.

544 Sofi Flink, 950708, Västerås FK.
Sofi gjorde sensation när hon vann juniorVM i Barcelona på svenskt rekord 61.40.
Året innan hade hon vunnit silver på
UVM. 2013 blev hon junioreuropamästare.
Hon vann SM 2012. De senaste åren har
hon dragits med skador, som hållit nere
resultaten.

545 Tom Kling-Baptiste, 900829,
Huddinge AIS. Tom har en gedigen
meritlista i sprint. De senaste åren han varit
framgångsrik i Finnkampen med seger på
100m 2014 och på 200m 2015 samt
ytterligare fler framskjutna placeringar.
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546 Mehdi Khatib,
871113, Hellas FK,
Hammarby IF. Mehdi
har vunnit höjd på SM i
samtliga ungdoms- och
juniorklasser. Som senior
har han fortsatt att
leverera på svensk nivå;
Nio seniormedaljer varav
tre guld, 2009, 13 och 14
samt även nio medaljer
inomhus med guld 2012.
Mehdis pers blev 221cm.

547 Daniel Ståhl,
920827, Spårvägens FK.
Daniel är endast i början
av sin diskuskarriär, men
har redan strålande
meriter. Han var femma
på VM 2015. Sedan 2012
har han elva SM-medaljer
i kula och diskus. Fram
till nu (2016) har han
vunnit diskus 2014 och 16
och kula 2015. 2016 har
han det längsta kastet i
världen, 68,72. 2015 och
16 vann han Finnkampen.
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Rapport från SM 2016 i Sollentuna 26-28 augusti
Årets SM i fri idrott gick av stapeln på
Sollentuna idrottsplats, som ligger förnämligt
nerbäddad i en för detta grusgrop, vars sidor
ger upphov till naturliga läktarplatser och
liksom omfamnar själva idrottsplatsen.
Det var två dubbelsegrare som utmärkte sig
speciellt och då talar jag om Khaddi Sagnia
segrare på 100 meter samt längdhopp och
Daniel Ståhl, vinnare av kula och diskus.
Efter viss övertalning valde Khaddi att springa
100 meter och gjorde detta väldigt lyckosamt
på tiden 11.48. Besvikelsen från OS, utan
finalplats, sjönk undan när hon i ett suveränt
hopp, trots kylslaget väder och regn under
tävlingen, landade på 6.69 utan riktig
plankträff. Vi avvaktar med spänning hur den
fortsatta karriären gestaltar sig.
Man gläds med Sanna Kallur som springer in
som tvåa på 11.53. Betänk att hon för två år
sedan i Umeå sprang på 11.73 med en
fjärdeplats. Det går åt rätt väg Sanna! Manlig
sprint 100 meter vanns av Tom Kling Baptiste
på fina 10.27.
Daniel Ståhl. som fick epitetet STÅHLMannen krossade allt motstånd i diskusfinalen
med ett mäktigt kast på 68.72, världsårbästa,
och tvåa i svenskstatistiken efter Ricky Bruch.
Han vann även kula med resultatet 19.38, nytt
pers. med 2 centimeter.
Michel Tornéus var besviken efter OS missen
men fick motivation att hoppa för att vinna sitt
tionde SM-guld med längden 7.74. Han är fast
besluten att komma tillbaka. Han hoppade ju
mäktiga 8.44 alldeles före OS. Han menar att
EM veckan tog för mycket kraft och fokus för
att lyckas i OS.
Angelika Bengtsson var också besviken efter
missen i OS kvalet. Av detta märktes inget. Det
var nära att vi fått ett nytt nordiskt rekord i
stavhopp genom Angelika som vann på 4.35
för att sedan prova på rekordhöjden 4.72
Jag lider med Emma Green och hennes otur
med alla skador. Nu tog hon silver på 1.79.
Enligt henne själv var detta sista
utomhussäsongen. Hon kanske gör en sista
inomhussäsong nästa vår. Tack Emma för
många fina resultat i världseliten. Alltid glada
och säkra Sophie Skoog vann höjdhoppet på
1.90 och hade två fina försök på rekordhöjden
1.95.
Jag måste nämna årets stjärnskott Lovisa

12

| Stora Grabbar 103, 2016

Lindh, OS semifinalisten, som med ny taktik
drog upp tempot redan efter 200 meter för att
vinna på 2.01.25. Hon är verkligen den friska
fläkten i årets säsong. Med sin fina utväxling
på upploppet väntar en intressant framtid. En
del av friidrottsljuset kommer från Göteborg,
eller?( jag LL framför denna åsikt i all
ödmjukhet)
Som brukligt är så delar Stora Grabbar ut
stipendier till lovande ungdomar men i år var
det inte under namnet Stora Grabbar som
stipendieutdelningen skedde. Det är nämligen
så att vid ett extra styrelsemöte under SM
beslöt styrelsen att det nya namnet skulle vara:
FRIIDROTTENS STORA grabbar och
tjejer, ett namn med mer samklang i tiden. Vid
diskussionen om stipendier gick dessa till
stavhoppare, stav såsom varande en av de
hetaste grenarna i Svensk friidrott. Våra
stipendier gick till Lisa Gunnarsson, Mikaela
Meijer samt Armand Duplantis, vilka alla
gjort lysande resultat vid unga år. De fick
vardera 7000:-.
Som brukligt vill jag även ge lite information
om den plats där SM hålles och i detta fall
Sollentuna.
Sollentuna kommuns utveckling liknar
utvecklingen för många av kranskommunerna
runt Stockholm, dock börjar resan mot en
kommun mycket tidigt. Vid slutet av 1100-talet
uppfördes en kyrka på gården Tunas mark.
Bygden i anslutning till kyrkan kom att bilda
en socken med namnet Sollendatuna, som
senare förkortades till Sollentuna. 1863
genomfördes den stora kommunreformen då
socknarna i Sverige delades upp i världsliga
kommuner och kyrkliga församlingar. Det var
då som det vi idag kallar Sollentuna kommun
såg dagens ljus.
Järnvägarnas utbyggnad under andra delen av
1800-talet och under 1900-talet var en
förutsättning för tillkomsten av dagens
Sollentuna. 1866 byggdes järnväg mellan
Stockholm och Uppsala. En stor händelse i
bygdens liv. Rotebro järnvägsstation var till en
början den enda stationen i Sollentuna men
efter påtryckningar från invånare i andra
kommuner byggdes även stationer i Norrviken
och Tureberg. Jag saxar lite ur annalerna från
Sollentunas historia:

Vård på fattigsjukhuset: Serafimerlasarettet i
Stockholm öppnades som fattigsjukhus 1752.
Då anhöll kommunalnämnden i Sollentuna om
att någon av kommunens fattiga skulle få vård
på sjukhuset. Det framgår av följande skrivelse
från oktober1871. På kommunalnämndens
bekostnad vårdades Johan Christian Almström
på lasarettet från april till juni 1872, vilket
kvittensen från sjukhuset visar. Den
sammanlagda kostnaden för sjukhusvården
blev 12 riksdaler och 45 öre.
Avslutning i Turebergs folkskola 15 juni
1917: Man kan kanske sätta sig in i att rektorns
tal till
ungdomar och föräldrar är färgad av den
nationalromantik som var förhärskande i
början av 1900-talet. Han riktar sig i dessa
oroliga och osäkra förhållanden med några
allvarsord till barnen: ”jag skulle vilja hos eder
inpränta den gamla tänkvärda satsen att ´vi lära
icke för skolan utan för livet´. ( latinstudenten
Librand känner att han inte vill undanhålla er
den latinska sentensen ´non scolae sed vitae
discimus´) Jag fortsätter: ”under denna tid har
ni fått lära er att grunden för verklig lycka här i
livet är och förblir gudaktighet och
förnöjsamhet, att lättja och olust att lära icke
föra någon fram till lycka. Han fortsätter: ”Av
geografien får ni lära er att jämföra vårt land
med andra länder och därvid kan ni finna, hur
Sverige är bland de bästa, rikaste och
härligaste land på jorden; och ni böra vid
läsningen om Sverige få en alldeles särskild
kärlek och aktning för vårt fosterland och alltid
böra ni minnas att det är lika skamligt att
förakta eller tänka lågt om sitt fosterland, som
att förakta sin mor. Jag tror inte att en rektor av
idag skulle hålla ett dylikt avslutningstal. För
övrigt inträffade ju hungerkravallerna i Ådalen
på 30-talet.
Vattenklosett i Hedvigsdal 1934: Ett av
hälsovårdsnämndens allra första beslut1934 är
att annonsera i dagspressen om att

vattenklosett inte får installeras utan tillstånd.
Tora Gustafsson i Hedvigsdal har läst
annonsen och skriver följande till
nämnden: ”Till hälsovårdsnämnden i
Sollentuna. Sedan undertecknad-enligt bilagda
intyg-fått min vattenklosett i fullgott skick, så
får jag härmed anmäla detta och anhålla, att få
fortsätta att använda densamma. Helenelund d.
31/12 1934”. I svar till Tora Gustafsson den 11
januari 1935 meddelar hälsovårdsnämnden att
vattenklosetten får användas efter inspektion.
Mor Eriksons brev till kristidsnämnden: En
dag i maj för ca 70 år sedan, mitt under
brinnande världskrig skriver gamla mor
Erikson ett brev till Sollentuna kristidsnämnd
och begär extra tilldelning av kaffebönor.
”Bästa kristidsnämnd. Herrar och damer,
hjälp den gamla mor Erikson att få några
kaffebönor till mors dag nästa söndag då mina
kära barn kommer hem från var sitt håll. Jag
har aldrig varit utan någon mors dag förut och
hoppas och tror att det finns någon god
människa i år med som kommer ihåg en
gammal gumma som är 82 år snart och sitter
på en stol och inte kan gå till någon och tala
om mina bekymmer. Skrivelsen förtäljer inte
om gumman fick några kaffebönor.
Ryttarolympiaden i Sollentuna 1956: Det är
faktiskt sant. De olympiska sommarspelen
1956 anordnades i Melbourne, Australien.
Landets stränga karantänsbestämmelser
innebar dock att hästar inte kunde transporteras
dit, istället hölls Ryttarolympiaden i
Stockholm. Fälttävlan med uthållighetsprovet
13 juni inleddes med distansritt från LillJansskogen till Sollentuna, 35 km lång. 40.000
åskådare, något som aldrig tidigare skådats på
en hästtävling. Detta om Sollentuna.
Min ödmjuka förhoppning är att ni skall finna
något av värde i detta mitt reportage. Jag
önskar att fler av er yngre skulle bevista SM.
Det är oerhört givande att träffa sina gamla
landslagskompisar.
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Glimtar från SM i Sollentuna

Vice ordförande Anne-Marie delar ut årets faddrstipendier till Elenor Werner och
Lisa Gunnarsson.

Vad som gladde oss på läktaren speciellt mycket var våra
nya medeldistansstjärnor Johan och Lovisa som båda
vann 800 m. Johan sprang tidigare under sommaren 1500
m på 3.36.58 och Lovisa tog bronsmedalj på EM i Amsterdam på 800 m , senare under året gjorde hon personbästa på
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SM-Golfen för tolfte gången
Den numera traditionella golftävlingen i samband med SM - SM-golfen - avhölls i år på Tjusta GK i
Märsta inte långt från Sollentuna. I den nedförhandlade green.feen ingick god lunch (vi betalar naturligtvis själva). Dock är det vanligt att SM-arrangören bidrar med kontakter med lokala golfklubbar så
att vi blir bjudna, men Turebergs IF hade inga sådana ambitioner....
Vi tävlar i två klasser, Stödjande och Stora. Bland stödjand vann Blommans son, Joakim Blomqvist
och bland Stora Bertil Wistam.

Den soliga bilden kännetecknar stämningen på våra sammankomster. Nästa år avhålls SM i Skåne och Anders
Faager har åtagit sig att ordna vår tävling, något som vi ser fram emot. Vi kan vara betydligt fler. Välkomna!

Stödjande paret Bertil och Marianne Tjernström och Walter Widmark ( Bengt Persson bror!) inspirerade Bertil W till vinsten.
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Anders Gärderud har fyllt 70 år. Vi gratulerar lite försenat till detta!
Vi uppmärksammar också att det är 40 år sedan han vann sitt OS-guld. När kommer
nästa svenska löpare att vinna?

Tecknar-Anders har här fångat det dramatiska slutet och Anders stil är fint återgiven. Jämför målbilden!
16
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Grattis Hasse och Sunne till veteranframgångarna!
Inför årsmötet meddelade Hasse Lagerqvist att han inte stod till förfogande för omval till
föreningens styrelse. Vi förmodar att han behöver frilägga tid för sin stavhoppskarriär.
Klokt beslut, det blev nytt europarekord i H75 vid veteran-VM i Perth, Australien. Vi ser
fram emot nya rekord!

FOTO
ANNA EK

Mattias Sunneborn är vår mesta veteranmästare. I Perth vann han tre guldmedaljer bla i tresteg!
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Friidrottens Stora och Föreningen för Friidrottens Främjande – FFF –
administrerar fonden Gunders och Arnes stipendium. Pengarna är
tänkta att uppmuntra förtjänta tränare och ledare inom medel/lång. I år
utsågs Ulf Friberg till stipendiat.
Ulf Friberg började som tränare redan då han
var 11 år tillsammans med några andra
ungdomar ute på Tjörn. Anledningen var helt
enkelt att det inte fanns några vuxna tränare
eller ledare. Gruppen bestod till en början med
av ungdomar mellan 7 och 14 år. Successivt
blev ungdomarna bättre och började så smått
gå på utbildningar för att helt enkelt utvecklas
och i och med det bildades Tjörns friidrott och
en liten mer seriös satsning började. Sprintern
Göran Erixon blev så bra att han vann SM-guld
för seniorer på 60m på en tid av 6.78 som
håller ganska bra än idag! Detta blev en
oerhörd kick för både klubben och Ulf.
Elitklubben Hälle IF från Ljungskile blev
därefter ett naturligt steg för Ulf att fortsätta till
för att utvecklas som tränare. I Hälle blev det
en oerhörd utveckling för både Ulf och
klubben och detta mycket beroende på Hälles
starke man Christian Persson som i mycket
blev Ulfs mentor. Dom 10 första åren hade
Ljungskileklubben som målsättning att
utveckla och bredda unga talanger till svensk
elit. . Under 90-talet var Hälle en av landets
bästa ungdoms- och juniorklubbar och blev
flera gånger bästa klubb på USM/JSM. Några
av de unga talanger som sedermera kom att

representera Sverige i landskamper och
mästerskap var Therese Olofsson, 11,32 trea
genom tiderna på 100 och 7,38 på 60 m och
Cecilia Pringle på kort och lång häck, Ahmed
Mohamed och Jenny Framme som vann SM på
5000 1997 .
Meraf Bahta, politisk flykting från Eritrea har
tränat för Ulf sen hon kom till Sverige och är
idag en av Ulfs mest framgångsrika adepter
och vann EM på 5000 2014 och kom 6:a på OS
på 1500m och dessutom 2:a på EM2016 på
5000m.
Johan Rogestedt tränar även han för Ulf
Friberg även om han är med Stenungsunds FI.
Johan vann UVM som 16-åring på 800 och
JEM 2011 på 800. I år har Rogestedt raderat ut
det äldsta svenska rekordet dvs Dan Waerns på
800. Mustafa Mohammed har en lång karriär
och har varit oerhört framgångsrik på
terränglopp, längre lopp och maraton. Mustafa
har även svenskt rekord på 3000 m hinder.
Få tränare har varit så framgångsrika både på
kortsprint och långa lopp inkl. maraton som
Ulf Friberg.
Elisabeth Östberg

Vid årsmötet var Björn O Nilsson fortfarande ordförande i vår förening och han överlämnade diplom och ett vitt kuvert till
stipendiaten Ulf Friberg.
18
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Anders Borgström 70 år

En av de mest prominenta Stödjande Intressenterna till Friidrottens Stora är Anders
Borgström. Många av oss har haft med Anders att göra under våra aktiva dagar, antingen som
aktiv, tränare eller ledare. Han har på ett imponerande sätt förenat sin professionella gärning
med en ideell. Vi i föreningen är stolta över att ha Anders bland oss och vi gratulerar i
efterskott. Vi gratulerar även till att han rekryterats av Taiwans Friidrottsförbund till ett åtta
månaders förordnande som tränare, utbildare och rådgivare. Inte många 70-åringar är så
aktuella som Anders, men det är så med riktigt fint vin – det blir bara bättre med åren!
Från föreningen RV:s hemsida har vi saxat ur en intervju med Anders som vi tycker hör till en
presentation av honom:
Vem är Anders Borgström?
- Karlstads-pojk med ärftlig belastning vad
gäller idrottsledarskap. Pappa Eric
grundade Värmlandstraditionen i bandy
och hann med att vara lagledare för
bandylandslaget 1929-1940 – utan någon
förlust! Utbildade mig till idrottslärare vid
GIH i Örebro – examen 1969 – och
stannade kvar där och undervisade på
mellanstadiet de första nio åren. 1978
flyttade jag tillbaka till Karlstad och
jobbade ett par år i gymnasieskolan innan
jag blev heltidsanställd av Svenska
Friidrottsförbundet under en åttaårsperiod,
som innefattade förbundskaptenssysslan
1984-1988. Därpå följde fyra år som
fritidschef i Karlstad, men sedan blev
längtan efter doften av svettiga overaller –
dock ej min egen – för stor och de sista 18
yrkesverksamma åren var jag rektor för

riksidrottsgymnasiet i Karlstad. Parallellt
med alla yrkesmässiga engagemang hade
jag på min fritid under perioden 1971-1998
och grenansvaret i spjut i Sverige – men
det var ett ideellt hedersuppdrag, som jag
lade c:a 1 000 timmar på vart och ett av de
27 åren. Numera en glad pensionär, som
fått tid över för klassiska sysselsättningar
som matning av fåglar, släktforskning,
spela fiol hellre än bra samt en och annan
promenad.
Vilka är idrottsrörelsens främsta
utmaningar just nu?
- Att fortsätta att på bredden vara en
folkrörelse, grundad på idealism och
entusiasm är den ena utmaningen på
nationell grund – och på det internationella
planet ser jag kampen mot doping som
central.
FOPRTS.
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Vilken idrottskvinna/man skulle du vilja
ta en fika med nästa vecka?
- Det får bli en önskedröm – och i
jämställdhetens namn tar jag med två: Eric
Lemming och Mildred ”Babe” Didrikson.
Båda bortgångna sedan massor med år,
men storartade pionjärer som båda
fascinerar mig med sina livsgärningar. Jaså
– gällde det en fika med någon nu levande.
Ja, men det kan jag ju göra när jag vill. Så
jag önskedrömmer i stället.
Du har ett mångårigt engagemang både
som anställd och ideellt arbetande
idrottsledare. Hur ser ditt engagemang
för idrottsrörelsen ut idag?
- Kontakten är fortsatt tämligen intensiv.
Jag har förmånen att få fortsätta som

friidrotts-kommentator på Eurosport och
parallellt med det ge Svenska Spel goda
råd avseende oddssättning på friidrottsspel.
En och annan föreläsning både nationellt
och internationellt hinns också med – och
kanske roligast av allt är att nuvarande
generationen spjuttränare och spjutkastare
– inte bara från Sverige – regelbundet hör
av sig och att där få vara med och vara
bollplank och samtidigt säkra överföringen
av kunskap är både privilegierat och
stimulerande. Och så bildar jag
tillsammans med tre goda idrottskamrater
utmärkelsekommittén inom Svenska
Friidrottsförbundet – och det brukar visst
vara en lämplig slutstation efter lång och
trogen tjänst.

God Jul och Gott Nytt År!
tillönskas av styrelsen
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