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a 
Tord Juszczak 

En idrottsprestation i dag är historia i morgon. Så är det. 

Allt som har skett blir historia. Och precis som i övriga livet 

så blir vissa prestationer i idrottens värld mer ihågkomna än 

andra. Tänker på Ingos vinst över Floyd, Ingemar Stenmarks 

framfart i pisterna eller Bob Beamons otroliga längdhopp.  

De stora, världskända prestationerna får naturligtvis också 

de stora rubrikerna. Men det skrivs idrottshistoria på alla 

plan. Från SM till klubbmästerskap. Sett i backspegeln så är 

ju den ”moderna” idrottens värld Inte äldre än drygt 100 år. 

Som en blinkning i världshistorien alltså. Att utmana, vinna 

och bli ihågkommen är ju vad varje elitidrottare önskar. Och 

här har vi vår stora uppgift. 

Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap är ett långt namn, men 

det beskriver vad vi sysslar med. Vår uppgift är att vidga, 

fördjupa och underhålla intresset för idrottshistoria inom 

Sörmland.  

Vi tror att du som läser detta är just en del av Sörmlands 

idrottshistoria. Genom den insats du gjort både som aktiv 

och ledare inom din idrott under åren som gått har betytt 

mycket för länets idrott. Vi vill ta vara på dina minnen och 

dina erfarenheter. Det är det vi vill, ta del av, dokumentera 

och förmedla.  

Kom med som medlem. Fyll i ditt namn, adress, telefon, 

mailadress och födelsenummer och skicka in uppgifterna till 

Lars-Åke Jonsson, jocko@golfosport.se  Årsavgiften är 

blygsamma 100:- Besök också vår hemsida, 

sörmlandsidrotten.se/SIHS. 

Vårt medlemsblad Backspegeln kommer ut två gånger per 

år. Spännvidden i innehållet försöker vi göra så brett som 

möjligt. Bland annat skriver vi om idrottshistoria, föreningar 

som jubilerar, glömda idrotter och intervjuar intressanta 

idrottsveteraner. Ett mycket uppskattat inslag är också våra 

caféträffar på olika håll i länet, med gästföreläsare eller 

lokala föreningar som medverkar. Vi ordnar också 

medlemsresor till intressanta arrangemang med 

idrottsanknytning. 

Så tveka inte, kom med och hjälp oss bevara den 

sörmländska idrottshistorien. 

Du får också chansen att gå på SM i friidrott som arrangeras 

i Eskilstuna 24-26 augusti på Ekängens IP. SIHS bjuder 

nämligen alla medlemmar på entre´ till 

söndagens avslutande tävlingar.  Mera detaljer 

kommer du att hitta på hemsidan någon gång i sommar. 

Passa på att se levande friidrott på högsta nivå. Så kryssa 

för den 26 augusti. 

 

 

 

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att förgylla tidningen med insändare, reportage, 

debattinlägg osv. Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera våra läsare, så tveka inte. Skicka 

in det till redaktören. 

Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller svart/vita, digitala eller vanliga kort. 
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1. Årsmötets öppnande med parentation. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Val av sekreterare för årsmötet. 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

5. Val av två rösträknare. 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningen för 2017. 

9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2017. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 

11. Fastställande av den reviderade arbets- och verksamhetsplanen för 2018. 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018. 

13. Fastställande av årsavgiften för 2019. 

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

15. Val av ordförande för en tid av ett år. 

16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. 

17. Val av fyra ersättare för en tid av ett år. 

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

19. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. 

20. Av styrelsen till årsmötet väckta frågor. 

21. Inkomna motioner. 

22. Årsmötets avslutande. 

 

 



Den formella verksamhetsrapporten för 2017 

kommer att presenteras på årsmötet den 11 april. 

För dig som inte har möjlighet att delta har vi gjort 

en förenklad rapport över året. 

Vid årsmötet i april avgick vice ordf. Bengt Fridell, 

Katrineholm och ersattes av Jan-Erik Johansson, 

Nyköping och Anders Krafft, Torshälla omvaldes 

som ordförande. 

Vid årsmötet beslutades att ingå i bokprojektet 

”Sörmlands Olympier” tillsammans med 

Sörmlandsidrotten och stor del av året har ägnats 

att från ett manus producera en färdig bok. Den 

blev klar i oktober och trycktes i 800 ex. I stort sett 

är projektet i hamn rent ekonomiskt för SIHS del, 

men det finns många böcker kvar att sälja. 

Föreningens hemsida är också klar. I samarbete 

med Sörmlandsidrotten finns nu en egen hemsida 

under adressen Sörmlandsidrotten.se/SIHS. Carina 

Andersson på förbundet svarar för sidan där du 

kan hitta alla styrelseledamöter, kallelser, program, 

protokoll och alla kommande nummer av 

medlemsbladet Backspegeln. 

Under året har SIHS också bytt namn från 

Södermanlands Idrottshistoriska Sällskap till 

Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap och även 

lanserat en ny logo. Detta efter ett påpekande från 

Skattemyndigheterna, då organisationsnummer 

och föreningsnamnet inte matchade varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med MunktellArenan i Eskilstunas upp-

rustning har också tagit mycket tid. Förslag på en 

gestaltningsplan har utarbetats med hjälp av SIHS, 

men under sommaren slutade den ansvarige 

projektledaren och ersattes inte av någon ny. 

Framför allt är det arbetet med ”videoprojektet” 

som bromsats upp. Föreningen har en hårddisk 

med över 400 ”stopptid”, medel för att ta fram en 

videobox är reserverade och kommunens IT-

tekniker har gett klartecken. Tanken är att boxen 

ska vara flyttbar och exempelvis kunna användas i 

Duveholmshallen i Katrineholm och på Rosvalla i 

Nyköping. Men ännu är projektet fortfarande på 

planeringsstadiet. 

Föreningen har också samarbete med ”Arkiv 

Sörmland” och tanken är att arkivet ska kunna ta 

över en hel del av det material i form av skrivelser, 

protokoll, verksamhetsberättelser och liknande. 

Föreningen blev i somras av med den expedition 

som finns på övervåningen i MunktellArenan ,då 

Eskilstuna Fritid behövde lokalen. Nu finns allt nere 

i källarlokalen i Arenan och det är nödvändigt att 

flytta över en hel del till Arkiv Sörmland.  

Katrineholm fyllde 100 år och det arrangerades 

många evenemang under året, men inte speciellt 

många med idrottshistorisk anknytning. 

I Nyköping har inte det hänt speciellt mycket av 

utåtriktad verksamhet, men interna medlems-

värvningskampanjer har förekommit. I Södertälje 

är det dessvärre ganska så dött, men vi vet att 

”SSK-veteranerna” är livaktiga och kanske kan 

någon form av samarbete byggas upp. 

 



Den ekonomiska förvaltningen för år 2017 gick bra. Redovisat överskott landade på nästan 28 000:-. 

Likviditeten är också god. Föreningen disponerar c:a 166 000 kronor som finns på bankgiro. 

Den ekonomiska redovisningen ska godkännas av årsmötet och styrelsen beviljas då eventuellt ansvarsfrihet för 

den tid revisionen omfattade. 

 

Intäkter   2017 Resultat   2018 Budget 

OS-boken 108 200:- 0 

Medlemsavgifter     9 600:-      9 000:- 

Bidrag SIF     55 000:-    50 000:- 

Bidrag SCIF      8  000:-       8 000:-         

Övriga bidrag    18 750:-       5 000:- 

Summa   199 550:-                             72 000:- 

Kostnader   

OS-boken   122 699:- 0 

Medlemsbladet Backspegeln    23 207:-              26.000:- 

Datakostnader        749:-      1 500:- 

Redovisningskostnader      2 509:-                                3 000:- 

Lokalhyror          116:-               0     

Porto, telefon       6 834:-   8 000:- 

Kurser/Konferenser      2 350:-         3 000:- 

Bilersättningar      2 501:-   5 000:- 

Medlemsavgifter, Tidskrifter.      1 450:-   1 5 00:- 

Årsmöte & café-program       7 113:-         10 000:- 

Utställningar, idrottsmuseum            0         10 000:- 

Uppvaktningar   2 116:-           1 000:- 

Annonser       2 773:-                3 000:- 

Summa   171 500:-        72 000:-  

Årets resultat  27 935:- 



 

 

Klubben fyllde 100 år i fjol och har haft stor 

betydelse för hela bygden. Inte bara genom att 

erbjuda mängder av idrott, utan även den stora 

och kända marknaden i slutet av juli, Malma-

marken. Dessutom bilbingo och julmarknader. 

Samt tidigare danserna i Navesta Hage. 

Backspegeln har tagit del av jubileumsskriften ”Ett 

sekel med Malmköpings IF” och valt ut några delar 

ur den utmärkta skriften. 

Föreningen bildades vid ett sammanträde i 

Ordenslokalen i mars 1917. Ur den första 

årsberättelsen citerar vi; När Malmköpings 

Idrottsförening bildades förra året, hade knappast 

den djärvaste vågat hoppas på att den gick en så 

god framtid till mötes. Särskilt med hänsyn till den 

ekonomiska ställningen har året varit synnerligen 

gynnsamt.  

Revisionsberättelsen visar att föreningens 

inkomster uppgått till summan 389.15. Att denna 

höga siffra uppnåtts beror i avsevärd mån på den 

välvilja intresserade personer visat. En basar i 

september 1917 gav en kontant behållning på 

121.50. 

Förutom fotboll, friidrott, bandy och under en 

period ishockey och boule, så fanns också boxning 

på programmet. 

Ingemar Johansson utförde, då han fortfarande 

”bara” var Europamästare en uppvisning med 

sparring i Malmköping. Kontraktet såg ut så här. 

Mellan Malmköpings IF och europamästaren i 

tungviktsboxning Ingemar Johansson har denna 

dag följande avtal träffats. 

Den engagerade ska för arrangörens räkning 

lördagen den 8 juni (pingstafton) 1957 i 

Malmköping utföra fem ronder á två minuter 

boxningsuppvisning mot sparringpartner jämte 

ett  

 

 

träningsprogram klockan 20.30. Detta mot ett 

gage på 2 000 kronor. Johansson ska för detta pris 

hålla partner, bekosta sin egen resa och 

uppehälle. 

 

 

 

 

 

 

Fotbollen har dock varit ryggraden i klubben med 

100 år i seriespel. Mycket beroende på de 

stamanställda på regementet I 10. På hemma-

planen, Malmahed har det också varit allsvenskt 

besök. Djurgårdens IF vann en träningsmatch inför 

1 300 personer med 11-1. Klubben har också flick- 

och damfotboll med på agendan. 

Men mest känd är nog i alla fall Malmamarken. Det 

började 1977 med ett 20-tal knallar och med Axels 

tivoli och artister från ett lastbilsflak, någon scen 

fanns inte. Marknaden år 2009 går till historien 

som den mest välbesökta med drygt 70 000 besök 

de tre marknadsdagarna. År 2016 firade 

marknaden 40 år. Bröderna Johansson från 

Markaryd var på plats för 39:e året och Axels tivoli 

har varit med alla år. Taket har satts till 330 knallar 

och det finns reservkö varje år. De flesta av 

försäljarna bokar in sig till kommande år direkt 

efter marknadsavslutningen. 

På artistsidan har i stort sett alla landets bästa 

artister medverkat. Gratis högklassig underhållning 

i tre dagar mitt i högsommaren. Inte underligt att 

marknaden klassas som en av de bästa i landet. 

Och en bidragande faktor till föreningens goda 

ekonomi. 



 

 

 

 



 

En ganska ny företeelse inom sportvärlden är stora och dyra auktioner på kändisars prylar eller vunna medaljer 

i OS och VM. Max Taxén i styrelsen för Sveriges Olympiahistorikers Förening har koll på branschen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budet på Zlatans skor slutade på hela 230 000 

kronor. Med alla tillägg får köparen punga ut med 

nästan 300 000 kronor. Utropspriset för skorna 

varv 25 000 kronor. 

Skorna är av märket Nike Mercurial i turkos färg 

med skonummer 47. Skorna är broderade med 

Zlatans söners namn, Maximilian och Vincent med 

deras födelsedatum. Zlatans autograf finns också 

på båda skorna. 

Enligt uppgift i auktionsutropet gav Zlatan skorna 

direkt efter Englandsmatchen till Jonas Olsson. 

Därefter har skorna varit i ”Privat ägo.”  

Samtidigt såldes en av Björn Borgs racketar för 

13 500 kronor. Björn använde dock bara racketen 

vid en jippoturnering. Hade det varit en racket från 

en Wimbledonfinal hade priset förstås varit annor-

lunda. 

Ett udda föremål vid samma auktion var en 

målning föreställande den trefaldige OS-

medaljören i höjdhopp, Patrik Sjöberg. Konstnären 

är Rolling Stones-gitarristen Ron Wodd. Tavlan gick 

för 14 000 kronor. 

SIHS har ju i sin ägo brottaren Pelle Berlins hela 

prissamling, inkl. OS-silvret från Helsingfors -52, 

och bronsmedaljen från Melbourne -56, vilka 

skänktes av familjen efter Pelles bortgång. 

Men de är inte till salu.



 

 

 

Inomhusidrotten i Eskilstuna har haft tre ”hem”. 

Våren 2017 invigdes Stiga Sport Arena i 

Munktellstaden och arenan ersatte Eskilstuna 

Sporthall, vilken invigdes år 1955 av Prins Bertil. 

Före Sporthallen var det Idrottsbyggnaden, eller 

”Bygget”, som arenan kallades i folkmun som var 

hemvist. Men det började i Ridhuset där bland 

annat SM i Brottning avgjordes 1908. EGAK fick åter 

uppdrag att arrangera SM 1911, men möjligheten 

att använda Ridhuset fanns inte kvar. Föreningen 

fick efter hemställan hos Drätselkammaren hyra 

tomterna 3 och 4 på Ruddamsgatan. Den 4 

november 1911 startade Byggmästare Olof Neuman 

jobbet och det skulle vara klart till SM-invigningen 

den 17 november. Ja anläggningen blev faktiskt klar 

redan den 15 november. På tolv dagar uppfördes 

hela arenan. Den var 31 meter i diameter och 

liknade en cirkusmanege med publiken sittande 

runt om som på en amfibieteater och rymde 1 600 

personer. Det fanns också åtta loger och 

förstaraderna hade ryggstöd. En inglasad 

överbyggnad släppte in dagsljus och anläggningen 

värmdes upp med två stora vedeldade kaminer. 

Bygget kom att bli den svenska brottningens 

högborg och var så fram till rivningen 1955. Den 

stämning som rådde inne i den cirkelformade 

cirkusbyggnaden är svår att beskriva. Verksamheten 

utvecklades hela tiden och ett flertal cirkusar kom 

regelbundet tillbaks under de 44 år som Bygget 

servade eskilstunaborna med upplevelser. Bland 

annat arrangerades fyra SM i brottning. 

Den världsberömda jazzmusikern Duke Ellington 

gav också en konsert i Bygget år 1939. Två år 

tidigare hade Jimmy Lancefords storband också 

gästat arenan. 

Boxning var också en stor sport och galorna avlöste 

varandra under många år. Olle Tandberg gick några 

av sina matcher just i Bygget. Tyngdlyftning var en 

annan sport, år 1929 kom världens då starkaste man 

Charles Riqoulot och plockade upp 175 kilo på raka 

armar, tre gånger till och med. 

Sveriges första världsmästare i bordtennis, Tage 

Flisberg spelade några landskamper i Bygget. Han 

dominerade svensk pingis åren 1938 – 1955 och tog 

VM-silver 1954.  

Kända politiker fick också ut sina budskap. Hjalmar 

Branting , Per-Albin Hansson och Arvid Lindman var 

några som agiterade. Nils Poppe spelade också in en 

film i Bygget som hette Balkongen och flera av 

artistföreningen Scenknutens aktörer medverkade 

som statister. 

Den 15 mars 1955 startade rivningen av Bygget. I 

mitten av april återstod bara några bräder, lutande 

mot skorstensstocken.  

Bygget var en plats för sport och folklig kultur och 

under åren 1911 – 1955 arrangerades totalt 777 

evenemang. Brottning 216 gånger, Boxning 116, 

Fester av olika slag 86, Kabaréer, soareér och revyer 

83 gånger. Cirkusbesök 67 gånger Musik och 

konserter 61 gånger, Politiska möten 54 gånger, 

Gymnastiktävlingar 43, Tyngdlyftning 39, 

Bordtennis  18, Auktioner 4 gånger. 

Begreppet ”Multiarena” kan knappast passa in 

bättre på någon annan arena. Kanske en passning 

till Stiga Sport Arena att ta upp kampen. 

 

 



 

Sörmlands Sportjournalistklubb upphörde med sin verksamhet vid årsskiftet.  Mediebranschens snabba 

förändringar har gjort att antalet sportjournalister i länet kraftigt minskats. Nu gäller delade tjänster, frilansare 

och timanställningar. De få som finns kvar kan söka medlemskap individuellt direkt i Svenska Sportjournalist-

förbundet. En ny förening har dock bildats i länet utan bindning till någon riksorganisation, Sportjournalisterna 

Sörmland, som kommer att överta ansvaret för de ungdomsstipendier som utdelats under många år. 

Att sportjournalisterna haft näsa för vilka ungdomar som skulle fortsätta att utvecklas visar listan över 

stipendiaterna på. Här är pristagarna på 2000-talet. From. 2006 delades två pris ut  

 

2000 Kristjan Andrésson

 handboll 

2001 Olle Walleräng 

 friidrott 

2002 Patrik Grönvall 

 bandy/fotboll 

2003 Emelie Brolin 

 ridsport 

2004 Isabell Danielsson

 bågskytte 

2005 Sopia Bergvall 

 bowling 

2006 Anna Nordqvit 

 golf            

Patrik Johanson handboll 

2007 Maria Gustavsson

 friidrott    

    Simon Gustavsson

 friidrott 

2008 Elsa Pettersson 

 handboll      

Amir Shaker                                          

friidrott 

2009 Alexandra Olsson

 gymnastik  

Mattias Nordqvist

 golf 

2010 Ida Jonsson 

 gymnastik,     

Erik Skoglund                                            

boxning 

 

2011 Emelie Lundberg             

 fotboll          

Kalle Puman                          

bågskytte 

2012 Jacqueline Cabaj Awad

 tennis           

Johan Taleus                           

friidrott 

2013 Jonna Adlerteg 

 gymnastik   

Hannes Puman                           

klättring 

2014 Emma Larsson 

 gymnastik    

Mattias Disman                                 

dans 

2015 Ida Jansson 

 cykel              

André Alsanati     

 fotboll 

2016 Sara Linnakallio                             

fotboll             

Simon Findén                              

basket 

2017 Alice Lindhé  

badminton 

Dennis Kernen   

Kanot 

 



  

Backspegeln har läst tre aktuella böcker med lokal idrottsanknytning. Här kommer en recension från tre av 

styrelsens medlemmar som läst varsin av böckerna. 

Anders Krafft har läst boken GUIF, mycket mer än bara handboll som kom ut just före årsskiftet. 

Lenas Siljebråt har läst boken Sörmländsk fotboll under 100 år. En jubileumsbok som kom ut till 

Sörmlands Fotbollförbunds 100-årsjubileum i höstas. 

Tord Juszczak har gått igenom boken När bollen rullade vår väg, som kom sommaren 2017. 

 

Oj, vad GUIF har haft många verksamheter och sektioner under årens lopp. I en ny bok av Ingrid Nilsson och 

Lisa Wendelius berättas historien om den 122-åriga föreningen. ABF i Eskilstuna står som utgivare med stöd 

från Sparbanksstiftelsen och flera organisationer med närhet till ABF och IOGT. 

Berättelsen handlar framför allt om åren 1918 – 1958. Författarnas kunskap om föreningen bygger dels på 

egenupplevda berättelser från föräldrar som var mycket aktiva i föreningen, dels på artiklar och bilder från 

Guifs egen tidning Lysmasken. 

Boken är trevligt skriven och rikt illustrerad. Den är på 236 sidor och berättar om verksamheter som teater, 

folkdans, velociped, fotboll, allmän idrott mm. och förstås om handboll. Kopplingen till nykterhetsrörelsen 

tydliggörs och den allmänna folkbildningen är också en röd tråd i det gamla GUIF. Boken kan också ses som en 

del av Eskilstunas historia. Boken finns på Guifs kansli och på Sporthuset. Priset är 250 kronor. 

 

En trevlig inledning av boken med en historisk tillbakablick på land o stad med jämförselser av hur Sverige såg 

ut för 100 år sedan. 

Övergår till att sedan belysa Sörmlands fotbollsutveckling från småskalighet till storindustri för våra spelare här 

i Sörmland. 

Utvecklingen sker med glädje, sorg, framgångar, motgångar, elit och gärdsgårds spel för spelare både herrar, 

damer och ungdomars satsningar finns med. Sörmlands många föreningar med dess anläggningar och hårda 

arbete beskrivs med både bilder, beskrivningar och tabeller finns i en härlig blandning som ger läsaren en bra 

bild vad som hänt under dessa 100 år. Även domarna har en del i boken där vi får följa deras utmaningar och 

besvär. Vi får även möta en av de Sörmlands framgångsrikaste och mest kvalificerade domare Peter Fröjdfeldt. 

Boken känns välskriven och författaren Claes Glenning har lyckats fånga mycket detaljer på ett bra sätt.  

 

När bollen rullade vår väg, är skriven av frilansjournalisten Per Nguyen-Johansson och är en nostalgisk 

djupdykning i det som en gång var på 292 sidor. Varför blev det så här?  Fotbollsklassiker som Gårda, Råå, 

Billingsfors, Sandviken och många andra, vad hände med klubbarna egentligen?  Och så IFK Eskilstuna. På 22 

sidor kan vi följa klubben från SM-guldet 1921 till spelet i division 4, som egentligen är div. 6. Författaren har 

också besökt föreningen ”Gamla IFK-are” i klubbstugan på Balsta IP och ger en inblick i familjen Lundevalls 

engagemang. Och historien om målvakten från ”21-laget” Julius Hjulin och hans äventyr i USA är underbara. 

Kenneth Andersson och Sebastian Larsson skymtar också förbi. 

Varför blev det så här? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Larsson, Olle Andersson, Lars Klinton, Kent Karlsson, Håkan Larsson, Hasse Karlsson. 

 Einar Janserudvangen, Kjell Andersson, Ulf Bertilskiöld, George Olsson, Tore Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Burlin, Dick Yderström, Einar Granath, Sören Määttä, Kjell-Åke Hedström, Leif 

Andersson, Stig-Göran ”Stisse” Johansson, Mats Hysing, Hans Karlsson. 

Jan Schullström, Curt Larsson, Stig Carlsson, Nils-Olof Schillström, Kjell Svensson, Lars Hägg, 

Eilert ”Garvis” Määttä. 

 



 

   

 
                                                                                   

                                                                                   

Bo Viktor ”Bobban”Andersson 
 

Vid OS i München 1972 representerades länet av 

Nyköpingssonen Lennart Eriksson och Bo Bobban 

Andersson i det svenska handbollslandslaget. Det 

var för övrigt första gången på 36 år som handbollen 

var med på OS-programmet. 

Bo Andersson är född 15 mars 1951 och växte upp i 

stadsdelen Fröslunda i Eskilstuna och hans 

handbollskarriär var lysande. Han spelade först för 

IF Verdandi, men värvades till GUIF och debuterade 

i högsta serien 1968.  Men det var nära att det blev 

fotboll istället. 

-Jag skulle gå till IFK Eskilstuna och satsa på fotboll. 

Men klubbledningen i Verdandi satte stopp för 

övergången. Då skippade jag fotbollen och gick till 

GUIF och satsade på handbollen istället, berättade 

Bobban. 

Det blev 119 landskamper efter debuten år 1972, 

med VM-spel 1974 och 1978. I GUIF spelade han 

fram till år 1992, på slutet som spelande tränare. 

Det blev 208 matcher och 873 mål. Ett år i IFK 

Malmö 1972-73 blev det dock, med 74 mål på 18 

matcher, men Bobban återvände till 

hemmaklubben. Bobban utsågs till årets spelare två 

gånger, säsongen 1972/73 och 1976/77. Uttagen i 

världslaget blev han också i slutet av 1970-talet. 

Bobban tog även upp fotbollen och var med i IFK 

Eskilstuna under ”Liston” Söderbergs storhetstid 

som tränare med kvalet till Allsvenskan mot Kalmar 

FF som topp 1981, samma år utsågs han också till 

”Sörmlands bäste fotbollsspelare.” 

Söndagen den 25 oktober 1981  blev en missesvärd 

och tuff dag för Bobban. Efter den berömda 

kvalmatchen på Tunavallen med start klockan 13.30 

stressade Bo Victor ner till Sporthallen och med 

avkast mot V:a Frölunda klockan 16.15 gjorde han 

sju mål. 

I maj 2017 spelades en avslutningsmatch i 

Eskilstuna Sporthall mellan IF Guif och HK Eskils 

veteraner, då arenan skulle rivas.  Givetvis fanns 

den 66-årige handbollslegendaren med på planen. 

Så även vid invigningsmatchen av den nya arenan, 

Stiga Sport Arena i september samma år. 

Förutom att följa tvillingarna Robin och Linns 

karriärer på handbolls- och fotbollsplanerna har jakt 

alltid varit ett stort intresse och så här långt har 

Bobban fällt 16 älgar och fler lär det bli. 

-Att ge sig ut i skogen med hunden, bössan och en 

termos kaffe, det är obetalbart, summerar Bo Victor 

Andersson sitt nuvarande liv, förutom att en plats 

vid Guifs hemmamatcher  alltid är bokad.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var Nils Loström som knäckte idén, att 

Södermanlands Idrottsförbund skulle skaffa sig en 

egen Idrottsgård i stället för att dra iväg till 

granndistrikten med sina kurser och konferenser. 

Förslaget vann gehör över hela idrottsSörmland 

och en kommitté tillsattes för att förverkliga 

planerna. Flens stad skänkte år 1948 11 000 

kvadratmeter på Orrestaö och förbundet kom över 

ett tvåvåningshus på 450 kvadratmeter till ett bra 

pris.  

Fastigheten stod i Rövik i Näshulta och flyttades till 

Flen och utgör fortfarande anläggningens 

huvudbyggnad. Byggnadslov erhölls 1951 och 1824 

frivilliga arbetstimmar senare och för en kostnad 

på 30 543 kronor i byggkostnader var det klart. 

Den 7 juni 1953 kunde dåvarande landshövding Bo 

Hammarskjöld i närvaro av prins Wilhelm inviga 

den sörmländska Idrottsgården. 

Invigningsprogrammet bjöd på uppvisningar i olika 

idrotter. Bland annat möttes Åke Wärnström, 

Katrineholm och Einar Sjöberg, Eskilstuna i en 

boxningsmatch. Ingemar Gustavsson, Eskilstuna 

och Ingemar Franzen, Södertälje demonstrerade 

tyngdlyftning. Hubert Persson, IF Verdandi mötte 

Henning Kinell, Flen i en brottningsmatch. 

Damidrotten representerades av Nyköpings 

kommunala flickskolas elittrupp i gymnastik. 

Idrottsgården hade logimöjligheter för 40 gäster, 

föreläsningssal och kök med fullständig utrustning 

och porslin.  Nils Loström utsågs till intendent och 

såg under åtskilliga år till att anläggningen hölls i 

gott skick. 

Idrottsförbundet skev till alla sina 

medlemsföreningar; Idrottsgården är en hjärtesak. 

Här skall kurser av olika slag hållas och härifrån 

skall impulserna till det fortsatta idrottsarbetets 

fromma utgå. 

Tennisbanan kunde invigas år 1959 och året därpå 

installerades oljeeldning och gården asfalterades. 

År 1962 inköptes det s.k. annexet. Huset som fanns 

i Strängnäs sågades itu och fraktades med hjälp av 

P 10 till Flen och monterades ihop. Fem år senare 

erhöll förbundet arrendatorsbostaden på 

Hornsund av godsägaren Edward Söderberg och 

bostaden användes som föreläsningssal på 

Idrottsgården. 

Verksamheten upphörde vid årsskiftet 1973/74 då 

förbundet överlämnade Idrottsgården till Volvo BM  

AB i Flen. Under tjugo år var Idrottsgården en 

samlingspunkt och kraftsamlingskälla för den 

sörmländska idrotten. Under de tjugo åren har det 

hållits 1 400 kurser och 35 000 gäster har vistats på 

Idrottsgården sammanlagt 75 000 dagar. 

Det går fortfarande att hyra in sig på anläggningen, 

som är renoverad. Det finns nu också ett gym. i 

anläggningen. Och en sjukgymnast på plats med 

egen praktik. Men i dag är priset 650 kronor per 

dubbelrum och natt. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


