
JANSSON, Torsten (1909-) 
JANSSON, Sture (1914-) 

Åkersberga, Österåker 

Minnen och erfarenheter om idrottens utveckling i Österåker. 

Samtal med Torsten och Sture Jansson; inspelade i Sture Janssons hem 
på Solhälla i Åkersberga den 26 mars och den 2 april 1997. 

Intervjuare: Ove Alm 

I. Du Torsten. Hur kommer det sig att du gick med i IFK Österåker? 

T. J. Ja ... Det vetjag faktiskt inte. Det var väl så där att man ville vara med och 
hjälpa till. Jag kom med i styrelsen av någon anledning, nästan med detsamma. 
Jag kommer inte ihåg om jag var kassaförvaltare direkt. Jag fick genom åren 
handskas med pengar hela tiden. 

I. Hur var det med idrottsintresset? Var du aktiv själv som idrottsman? 

T. J. Nej, ingenting. Egentligen ingenting. Alltså i skolåren och så där. Vi hade 
något pojklag. Jag spelade vänsterback. Men arbetsdagen var ju väldigt lång. 
På den tiden när manjobbade i affären, så var man i affären från det man 
öppnade till man stängde. Så det var aldrig frågan om ... 

S. J. Sju till sju det. 

T. J. Det var aldrig frågan om ledighet och sånt där. Man fick äta när man hade tid. 

I. Var det kanske dina bröder som lurade med dig i klubben? Var det deras 
idrottsintresse? 

S. J. Det kom ju sen, det. 

T. J. Jag var ju tjugo år i alla fall när jag kom med i det här. Jag vet inte ... 
Bakgrunden vet jag inte .. ; Bara följde med ... 

S. J. Strömmen. 

T. J. Strömmen så att säga. Dom ville väl ha min hjälp också, när det gällde 
bokföringen. och det här med kassor. Så det var ju slit och släp under hela 
trettiotalet och in på fyrtiotalet också med kassaräkenskapema. Det kanske 
hade fortsatt ännu längre, men kriget gjorde att jag var ju inkallad så mycket. 
Det gick ju inte att sköta, det som man skulle, egentligen. 

S. J. Sen hemma. Det var ju inte vanligt med idrott, vet du. Det var ju inte populärt 
när vi växte upp. För det fannsju inte tidigare. För det vet jag; pappa tyckte 
det var väl onödigt. För han var ju bondunge, vet du. Har man arbetat 
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ordentligt, då är man trött på kvällen. Och när vi orkade springa och sparka 
boll på kvällarna, då hade vi jobbat för dåligt- under dan förstås. 

I. Fick ni bannor för det? 

S. J. Ja, visst, det var ju ... 

T. J. Det var faktiskt mycket motstånd bland dom äldre- bönder och så där. Dom 
tyckte inte om det där bollsparkandet, cykelåkandet och så vidare. Men Björk 
fick i alla fall fart på cykelsporten ordentligt. Vi hade ju bra grabbar och var ju 
med i lagtävlingar. Och sen kom ju då ... Eftersom vi inte hade någon 
idrottsplats, med någon ordning, så var det väl terränglöpning som var den 
stora grejen ett tag. Bror Hellström som kom och var ankare i sådana här 
lagtävlingar. 

I. Det var på trettiotalet det? 

S- J. Ja, i början på trettiotalet. Sleipners ... Så alla dom där stora terrängerna. Där 
var vi med, givetvis. Mellan fem och tio man som startade. Vi vann ju några 
lagtävlingar, Sleipners terräng. Och sånt där. Dom där stora terrängerna som 
var på den tiden. Det var väl Starts terränglöpning i Eskilstuna och lite runt om 
så vi for i kring. Men då var det terränglöpning. För det gick att träna 
naturligtvis överallt. Här hade vi ju ingen idrottsplats att vara på, så att kortare 
sträckor var det ju inte någonting. Det blev ju så småningom då så började vi 
springa, sprang vi på landsvägen. Vi hade hundrametersbana vid station 
därnere. Landsvägen. Det var ju bara en i var ände. Vi stod och passade så det 
inte kom någon bil då, medan vi sprang hundra meter. För det tog ju elva 
sekunder det. Det var inte mer. Men man visste ju; man höll på att spetta och 
sparka. Man försökte få ned startgropar i vägbanan då. Men den var ju hård. 
Men man fick ner lite att sätt ner tårna i, alla fall. 

Sen hade vi fyra hundra meter. Där är en kulle vid infarten till Sörabadet. Det 
är det en kulle strax efter där, och mitt för den ungefär; där startade vi fyra 
hundra meter, alltså. Där ligger idag stenar vid dikeskanten som vi markerade 
var starten på fyrahundra meter var. Så då, killen som startade och var 
tidtagare, han hade ju cykel då. Så alla träningsoveraller hängde han på cykeln 
då. Så startade han killarna. Sen fick han cykla som bara den till mål och hinna 
att ställa ifrån sig cykeln så han hann ta tid. 

I. Var det vid Margretelundsvägen? 

S. J. Ja, Margretelundsvägen bort. Och målet var ju vid Åkersberga station, som 
vanligt. Och likaså 1500 meter. Det var 750 meter bort. Det var nästan framme 
vid avtagsvägen upp till Söra. Där Säravägen går upp nu. Nästan framme där 
var 750 meter. Där är det ju också en rad stenar i dikeskanten där man vände. 
Dit är det 750 meter alltså. Så vi sprang fram och tillbaks- 1500 meter. Men 
det var ju praktiskt, för då behövde ju inte tidtagaren cykla med. Utan han 
kunde sitta vid mål och vänta. Men 800 startade vi där borta. Då var det 
likadant. Han fick ju starta dom där, och så fick han cykla till mål. 
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I. Men den där idrottsplatsen i Berga, bakom Åkar-Pelle, hade ni den redan 
då. Eller var det bara fotbollsplaner det? 

S. J. Ja- en längdhoppsgrop hade vi. Och en kastring. Men vi hade bara en ring 
förstås. Och den fick gå till kula också. Men det var ju i alla fall diskusring 
med ... Nej det var kulstötning som hade en träram framtill som stöd där. Men,, 
ja spjut, det var ju bara att dra med klacken ett streck någonstans där ansatsen 
var. Så det gick ju hjälpligt. Och längdhopp och höjdhopp var i samma grop 
förstås. Något annat hade vi väl inte. Nej det var väl det vanliga. Man hann 
inte så mycket en vardagskväll. 

I. Så jobbade ni väl på helgerna, eller lördagar i alla fall. 

S. J. Ja, lördagjobbade man ju hela dan också på den tiden. Sen var det väl att man 
fick sluta tidigare. Sen klockan fem, klockan fyra och två. Sen var det väl ett 
så småningom. 

I. Var ni engagerade i lagidrotter? Jag tänker på fotboll och handboll. 

S. J. Handboll höll Tage på med. Han började med det 1936 tror jag. Han började 
med damhandboll då. 

T. J. Flickorna var väldigt duktiga. 

S. J. Dom var duktiga, flickorna. Dom spelade i stockholmsserien då, inne i 
Vasaparken på vardagkvällar. Det var ju tre klasser där, så dom vann väl klass 
fyra. Sen vann dom klass tre och sen vann dom klass två och sen i klass ett; där 
fastnade dom i mitten. Vi var ju så noga med ... Dom kunde ju inte reglerna 
något vidare och så där vet du. Så dom tyckte ... Dom hade mesta publiken när 
Österåker spelade. När vi spelade var det mest publik. Det var så kul att se 
dom där bond jäntorna. Friska på där, vet du. 

Dom var ju inte något fina i kanten, så där som stockholmsflickorna var. Det 
var ju pang på bollen, det. Och då hade vi ju hon ... hon var ju vänsterhänt, hon, 
Andersson på järnvägen. Men Ingrid Pettersson var ju också bra. Det var 
sådana där robusta tjejer. De var ovana med att en tjej sköt med vänster hand, 
alltså. Så hon var ju duktig på att göra mål på det viset. Sen var det väl... Det 
dog väl så småningom, det där. Och sen så höll ... Första början så spelade vi 
på fotbollsplan med fotbollsreglerna alltså. Över hela, 100 meter. 

I. Var det elvamannalag då? 

S. J. Ja, det var elvamannalag. Det var det ju. Efter fotbollsreglerna då förstås. Vi 
skaffade handbollsreglerna så småningom. Men vi spelade några matcher i alla 
fall- mot Riala och det var några föreningar till. Men det dog också 
småningom. 

I. Det fanns en schacksektion har jag läst. 

S. J. Ja. Den var rätt livaktig i början på trettiotalet. Vi hade trettio man spelande i 
serier. Vi hade tre klasser alltså. Det var åtta man i klass ett, tio man i klass två 
och tolv man i klass tre. Och vi spelade varje måndagskväll på kafe Tittin i 
Österskär ett par år forst. Sen flyttade vi hit till, ja, till Huldas salong, alltså 
Kafekalle sen då. 
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I. Kafe Tittin. Var låg det? 

S. J. Ovanför Österskärs station. Bakom Nyströms affår. Ovanför där i backen, en 
rätt så stor kåk. Den finns kvar fortfarande. Det var balkong runt på två sidor 
åtminstone. Dom hade uteservering där, sommartid. Men där spelade vi - vi 
spelade varje måndagskväll i serien och sen skulle det... Det bröts ju. För vi 
fick inte hålla på längre än till elva eller var det var. Då var det en del som 
måste bryta. Men då måste det vara fårdigspelat till nästa måndag. Så i regel så 
hade vi fortlöpningsspel på torsdagar. 

Täby och Vallentuna hade också schack då. Så vi hade klubbmatcher 
mot dom. Men det var ju bara tiomannalag då. Så hade vi sådan där 
simultanföreställning. Vi hade ut en någorlunda känd kille som talade om för 
oss hur vi skulle spela, och sen så spelade han ju ensam. Han gick runt - vi satt 
runt om. Vi satt tjugo man runt väggen med var sitt spel. Han gick runt 
innanför där då och spelade mot tjugo man på en gång. 

Han hade vit. Dom drog om fårgen på första bordet där. Det var väl 
Harry Heden som satt först. Och sen var det "Lutfisken". Eriksson hette han 
egentligen. Han var väl tvåa. Och sen var det urmakare Ohlsson som var trea. 
Dom drog ju fårgen på första bordet; och sen var det varannan får g som han 
hade, svar eller vitt. Men vi fick ju smörj allihopa utom ... jag tror "Katten" 
som spelade remi. Men annars så fick vi ju smörj allihop. Men sen fortsatte 
han ... det satt en kille nere i ett hörn och sen så hade vi ett bord i andra änden 
där vi stod allihop och hjälptes åt att spela. Han hade ingenting att titta på 
alltså. Han satt ju för sig själv där i hörnet. Men han klarade ju det i alla fall. 
Vi fick ju smörj i alla fall, det hjälpte ju inte. Vi höll på så där. 

I. Men schack- du var ju med i det mesta då. Det var ju tyngdlyftning. Var 
det något for dig? 

S. J. Ja, det kom ... nej. Nej men vi hade ... Varför slutade vi med schack? Det var 
liksom populärt ett tag, att få sitta inomhus. Det var ju många killar som 
jobbade utomhus då. Eller en del, bondgrabbar somjobbade ute. Dom tyckte 
det var skönt att få sitta inne och spela. 

För vi började med orientering trettiosex. Då tänkte man att dom där 
killama som var vana att vara ute i skog och mark, allting sånt där, dom har ju 
mycket gratis. Dom behöver ju bara lära sig kartan och så. Men dom sa: -Nej 
för fan, den där djävla skogen är ju bara arbete. Så det lockade inte alls det. 
Dom tyckte det var roligare att sitta inne och spela schack ... 

I. ... Och jobba med hjärnan lite istället. 

S. J. Det kan ju hända att det var nyttigare också. Ja, så tyngdlyftningen då. För han, 
vad heter han, Björklund, han köpte ju Lillbacka då. Han var ordförande i 
Svenska Tyngdlyftningsförbundet Han drog ju igång här förstås. Så att vi 
hade väl några ... höll dom på i Kyrkskolan, tror jag. Det var väl Svensson och 
Stenman och killama som bodde däruppe. Det var mest dom killama som höll 
på med det där. Men vi var inte något stora i det. 

I. Var det så att alla idrotter och grenar var under IFK Österåker? Var det 
den enda klubben som fanns härute? 
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S. J. Ja. Vi hade ju tolv sektioner när det var som värst. För att varpa vet jag; dom 
hade ju börjat kasta för sig själva. Så ville dom väl... fick dom vällite 
känningar inne i stan och så där, så dom tyckte dom ville vara med och spela i 
serierna därinne. Då måste dom vara med i Riksidrottsförbundet. Och då kom 
dom ju till oss och frågade hur man gör för att bli medlem där, och då måste , 
man ju ha stadgar och sånt där. Det var dom ju inte vana med att hålla på med. 
Men då sa jag att det är enklare att ni bildar en sektion i IFK då, för att då är ni 
ju med i Riksidrottsförbundet på en gång och har stadgar klara, klubbmärke 
och alltihop. Så på det viset så blev det ju sektioner i IFK. 

I. Sektion på sektion kom. 

T. J. Dom slapp allt sånt där, det administrativa då på det viset. 

I. Vad jag förstår så sköttes det av bröderna Jansson. Det administrativa i 
klubben. 

S. J. Delvis förstås. I början, första åren var det Bertil Björk mycket som var 
pådrivare också. Heden var sekreterare i tio år innanhan tappade sugen. Han 
kom ju in i fullmäktige. Han var ordförande och så där. Och så höll han ju på 
mycket med biblioteket. Han fick ju väldigt vacker runa vid frånfåll et. Han var 
ju initiativtagare till bildningen härute. Han ordnade så att det blev ett bibliotek 
här nere vid Folkets Hus. Så han kom väl ifrån oss. Men det var ju inte värre 
än att han spelade med i fotbollslaget och bandylaget förstås. Vi hade ju 
bandylag också, men dom spelade väl aldrig ... J o, dom spelade i serien några 
år, ja. Ja då. Det var att skotta snö och skotta snö, det. Motståndarlaget som 
kom ut, dom satt bredvid och tittade på. När vi hade skottat banan fårdigt så 
var det att remrna på sig skridskorna. Stappla kring och försöka spela bandy 
då. 

I. Men då var ju ni uppvärmda. 

S. J. Jo då. Men en vinter var det is hela november och december, så vi spelade 
tionde matchen på nyårsdan den säsongen, där uppe på Gamsviken. Då hade 
det varit isbana hela vintern, hela november och december. Och då var det is 
också. Så det gick att spela. 

I. Ni spelade på Garnsviken? 

S. J. Ja, för det mesta. Alltså, Lillträsket lade sig först, där nedanför kullen vid 
Vaxholmsvägen. Sen var det Storträsket, det lade sig också före. Men sen kom 
ju Gamsviken och sen kom ju sätterfjärden ibland också. så det var ju det som 
var närmast; för där vid Husby, där vet du, Kraftama bodde ju på ... hade ju 
Hus by gård, vet du. Dom hade ju hästar och snöplog, en sån där 
landsvägsplog, trillingplog som tog lite rejält. Men hästama var ju skodda, så 
det blev ju sämre is i stället. Men du vet att det är mycket snö på en isbana. 

Man fick ju mycket snö framför skyffeln innan man var framme vid kanten. Så 
det var ju jobb. Men var man tokig så var man ju det. Skulle det bli bana ... det 
var inte frågan om ... 

I. Det var ju inte tal om att spola någon plan. Det fanns väl inte vatten, vad 
jag förstår? 
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S. J. Nej. Det var ju sjön under i så fall. 

I. Jag tänkte närmast uppe på land. 

S. J. Nej, det fanns ju inte vatten någonstans. Det blev ju nere på Kungsängen sen 
det. Efter -40 när det blev vatten där nere. 

Och så var det bandymål vet du. storträsket och så där lite. Det var ju aldrig av 
att dra in dom till land. Rätt var det var så gick isen upp. Då sjönk målen. Så 
det ligger bandymål i alla sjöbottnar här. Så det var ju ett missöde. Ä ven om 
man pratade om att det är dags att ta in målen. -Ja, men isen håller nog en 
vecka till. Så gjorde den inte det. Fick man ju se då isen blev sämre och sämre. 
Målen började luta åt olika håll allteftersom det sjönk. 

I. Och det var ingen som tänkte på att ta in dom lite tidigare? 

S. J. Jo då. - Men isen håller nog en vecka till. Så vi väntar. Så det var lite såna där 
muntrationer som vi hade. Men då var ju näten - det var ju vanliga hönsnät. Så 
bollen gick igenom maskoma i alla fall. Det gjorde ju inget, man såg ju i alla 
fall att det blev mål. Det var det som nätet skulle vara till för. 

I. Men Torsten, det måste väl ha varit rätt så jobbigt när det bara blev fler 
och fler sektioner. Att hålla i alltihop. 

T. J. Ja, du vet att det där med kassabekymret Det tog ju all min tid egentligen. 
Som ledare eller utövare av någon idrott var ju inte så mycket för mig, utan det 
var mest att täcka utgifter. Hur man skulle få in pengar då: fester, basarer och 
tombolagrejor och allting sånt där. 

I. Den där festplatsen vid Luffarbacken. Köpte ni marken, eller fick ni den. 

S. J. Vi hyrde den första året, 1928. 

T. J. Idrottsplats ... 

I. Nej, Luffarbacken tänkte jag på. 

T. J. Få se nu. Vilken ordning kom det här. 

S. J. Vi hyrde dansbanebacken första året - 1928. Sen kom ju då tomtskojaren och 
skulle ha betalt. Då ville han absolut att vi skulle köpa den, annars skulle vi få 
ge oss iväg därifrån. Men då hade vi byggt dansbana och kiosk redan, så att då 
köpte vi den -29. 

T. J. Ja, det var nog -29 som vi köpte den. Den var väl igång -28 och hade sen dans 
varje lördag och söndag. Onsdagar också. 

S. J. Från Valborg och så länge stockholmspigorna var ute. Ungefår halva 
september. 

T. J. Så mitt engagemang vara egentligen att täcka ut... 

I. Att administrera. 

T. J. Ja, se till att det kom in pengar. Dom skulle ha till alla möjliga grejor. Dom 
skulle ha bandyklubbor en gång, kommer jag ihåg. Då hade jag inga pengar 
inne. Det var vällite hej. Dom skulle sätta igång att spela fotboll på vårarna 
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och skulle ha boll till hands, fotboll. På den tiden hade man bara råd att ha en 
fotboll. En sån där med lädergrej or, som man fick pumpa upp. Med blåsa inuti. 

S. J. När man skulle snöra, så stack man igenom den där. Så man stack hål på 
gummiblåsan igen. Man fick börja om, klistra på klisterlappar på gummiblåsan 
först. 

T. J. Så hade laget, när dom spelade på annan plats, då hade dom sin boll med sig. 
För att mjuka upp sig före. Och då räknade vi med att den där bollen skulle 
komma med tillbaks. Men det gjorde den inte alla gånger. Såjag vet attjag 
hade bekymmer med fotbollar så att det var inte klokt. 

I. Det var ju inte tal om sponsorer på den tiden heller. 

T. J. Nej ... 

S. J. Ja. Ibland gick den ju sönder alltså, gick upp i limningen ... syningen alltså, 
men då var ju Melins, reseeffektfabiken ... Dom sydde ihop den igen åt oss. 
Men en gång vet jag att Tage talade om ... Dom var väl i Upplands Väs by, tror 
jag, och skulle spela en seriematch och varje lag skulle hålla med en boll, 
alltså. Var sin boll då. Men Österåkers boll var så djädra dålig så domaren 
godkände den inte. Men dom som spelade matchen före var ju bussiga, så vi 
fick låna deras boll. Annars hade vi inte fått spela, eftersom vi inte hade någon 
användbar boll. Vi hade ju bara en. Så den fick dom ju inte använda hur som 
helst. 

I. Allt var ju inte bättre förr. 

S. J. Vi hade inte råd att köpa en till. 

T. J. Det var penningbrist nästan jämt. Så det var ju då dansbanan som fick hjälpa 
upp det hela. Men sen hade vi fester nere i Föreningshuset Vi hade ju 
maskeradgrej or, maskeradbal, nyårsbal ochjag vet inte vad man hade hittat på 
for att få ihop lite pengar. 

S. J. Nyårsafton var ju fint. Det var ju bästa kvällen, så den tingade man år från år. 
Du vet att det var flera föreningar som var igång då; SSU och så där var ju rätt 
så starka. Hade mycket verksamhet. 

Och sen hade vi cykelsektionen då. Dom cyklade runt, körde varvet 
runt: till Rosenkälla, runt Brottby och så upp förbi Riala. Tog det som 
träningsrunda att åka runt och affischera varje vecka när vi hade dans på 
kvällarna. 

I. Det gällde att utnyttja resurserna till max. 

S. J. Två saker på en gång då. Och vi skickade med brödbilar och bryggarbilar, 
skickade vi med affischer till affärer runt om i socknen. Och bad att dom 
skulle sätta upp dom. Så där fick man hålla på och åka snålis. Och allt möjligt. 

I. Så hade ni vällite konkurrens på festerna, har jag hört. Lottorna vid 
Rödbosund och skytteföreningen vid Ekbacken. 

S. J. Ja, Rödbosund var ju lite högreståndsmänniskor, socialgrupp ett som hölls där 
egentligen. Så det var ju inte så mycket for vanligt folk. Dom fick ju gå till 
Luffarbacken. Luffarbacken, vet du, det är ju ett skällsord det egentligen. Det 
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hette Berga nöjesfält, men så blev det Luffarbacken av det. För det var väl inte 
så där nystädatjämt. Men någorlunda ... 

Vi hade ju dans onsdag, lördag, söndag, onsdag, lördag, söndag, 
onsdag, lördag, söndag, hela sommaren. Sen skulle det ju städas tisdag och 
fredag också. Och sen skulle vi hålla på med idrott också. Det är för lite med · 
bara sju dar i veckan. Det räckte ju inte. Därför så var det lite eftersatt, ett och 
annat. 

I. Hjälpte inte familjerna till? Syskon, fruar och fåstmöer? 

S. J. Ja, dom var vällurade också att vara med ibland. Men det beror ju på lite 
intresse också. 

T. J. Vi hade organiserat dansbanans skötsel på så vis att vi delade upp i grupper. Vi 
hade två grupper som hade växelvis då. Så dom behövde inte vara där varenda 
kväll. Hade en fördelning så där. 

S. J. Dom var lediga varannan vecka. Som dom hade i lumpen. Sen började vi då 
med orientering. SM i budkavle gick häruppe i Ruggsätra 1935. Och då blev vi 
liksom intresserade. Då började med orientering -36. På hösten då. Då var 
Bertil Björk med, och jag. Så hade vi ut lite så där halvkända killar som var ute 
och snackade; alltså tävlingskillar som Bertil Jidhe, som kom ut och snackade 
om det. 

T. J. Det här med grupper, vi var indelade i grupper, när vi skötte dansbanan och 
varje grupp hade en ledare. Den ena gruppen hade Bertil Berggren hand om. 
Han kom och hämtade växelkassan och biljetter och allt sånt där. För vi hade 
ju det centralt nere i affären. Den andra gruppen Det var han ... vad heter han 
nu ... från Husby ... Visen, Gunnar Visen var väl den som var pålitlig. Dom där 
två kom alltid, så man kunde lita på att det var någon som öppnade och hade 
hand om kassan och så där från början då; tills det var avslutning så var detjag 
som var och hämtade hem pengarna. 

I. Och såg till att det inte fattades något. 

T. J. På den tiden hade jag inte någon särskild grupp egentligen, utan nästan 
varenda kväll, ja det var någon säsong där jag tror att jag hämtade pengama 
varenda kväll hela sommaren. 

S. J. Och du vet, det var ju bråttom. Killama hade bråttom hem. Dom skulle ju kila 
med en tjej, något sällskap hem och så där också. Dom hade ju inte tid att var 
kvar och räkna pengar. Då var det bråttom, bråttom. 

I. Men så satt ju du Torsten med i kommunalnämnden också. 

T. J. Ja, men det var ju långt senare. Det var ju ett elände. Det där skulle jag aldrig 
ha varit med om. Det var också idrotten som var grunden där, därför att här 
hade vi bekymmer med att få kommunala anslag, stöd och så vidare. Då var 
det någon som sa åt mig; för jag gnällde över att man hade så dåligt gehör 
bland dom kommunala, dom förstod inte det där med idrott. -Bli med själv, var 
det en som sa åt mig. Jag tänkte: Ska man verkligen blanda sig i den 
kommunala politiken? Det var ingenting som jag var intresserad av egentligen. 
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Då hade jag varit revisor i olika sammanhang, i olika kommunala styrelser. 
Kyrkan och borgerliga olika ... Jag tänkte: Jag ställer väl upp. Och valet 1954 
ställde jag upp för Folkpartiet. Folkpartiet var det som hade mest tidigare, efter 
Socialdemokraterna. Jag tyckte det skulle var störst chans att något att säga till 
om jag kom in där. Ochjag kom ju in också från början då, 
-54. Och sen var jag med i fem perioder i fullmäktige. Men det var väldigt 
slitigt och det där med politiken ... Jag ville se ... eftersom jag var affärsman så 
vill jag ju se affärsmässigt på alla beslut och allting. 

I. Se till så saker blev gjorda. 

T. J. Ja. Jag ville att det skulle få lösning på ett hyggligt sätt. Politiker, dom skulle 
också se mot sin bakgrund, detta med partiprogram och alla såna där grejor. 
Det där hade jag väldigt svårt med. Och det är mycket historier om man ska 
prata om det. 

Om det är något jag ångrar här i mitt liv så är det väl att jag gick med i 
fullmäktige. För det drog med sig annat också. Jag fick ju uppdrag att i olika 
vägföreningar representera kommunen. Det var så mycket följdgrej or. Jag 
bodde ju bra till och hade centralt så att jag hade ju nära till kommunalhuset 
och allting så jag tyckte också ... Det var många som hade uppdrag som bodde 
en halv mil och en mil, kanske mer ifrån, som hade lång väg att åka till alla 
sammanträden. Så att jag slet mycket. Det där med vägföreningarna tog väldigt 
mycket tid. Jag komfrån idrottsverksamheten på det viset. Det var väl 
egentligen att jag låg inkallad så mycket i kriget som gjorde att jag släppte det 
där, men jag fick ändå liksom bevaka alla möjligheter till att backa upp 
problem som hade med ungdomsarbete, ungdomsvård och så vidare. Så att jag 
hade en hel delliksom interna diskussioner med företrädare för 
barnavårdsnämnd och ... 

I. Ska vi ta en liten kaffepaus nu. Jag ser att Sture kokar kaffe. Klockan är 
halv elva. 

l. Det här är Ove Alm. I dag är det den 2 april och sitter 
hemma hos Sture Jansson på Solhälla för att fortsätta samtalet 
med Sture och Torsten Jansson angående idrottens historia och 
utveckling i Österåker. · 

Ja Torsten. Du ångrade det här med kommunalnämnden, att du gav dig 
in i politiken. 

T. J. Ja, visst är det somjag ångrar här i livet. Det var ju idrotten som var 
bakgrunden alltså. Man kämpade ju för att få ihop pengar till 
idrottsverksamhet Det var ju min stora uppgift nästan hela tiden som jag höll 
på i idrottsföreningens styrelse. Det var pengar och pengar. Det skulle var 
pengar till fotbollar och det skulle vara pengar till resor och ... Undan för undan 
så var det krav på att ... Även om det var små summor. Det var inga stora 
grejor. Det var svårt att även få ihop dom små summorna. Man fick ju gnata 
och försöka hitta på alla möjligheter för att få ekonomiskt stöd för 
verksamheten. 
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Det var det som gjorde att jag ställde upp på fullmäktigelistan för jag 
tyckte att jag skulle inte bara gnälla och klaga, utan man måste själv försöka 
ställa upp och se till att man medverkade till att föra problemen framåt i större 
sammanhang. Och det drog ju med sig mycket annat också. Jag tror attjag i 
alla fall lyckades bevaka idrottsföreningens intressen under de år jag var 
verksam i fullmäktige, i olika nämnder och styrelser. 

Det var ju fem perioder som jag satt i fullmäktige; och det hette ju att 
det var borgerlig majoritet, så man tyckte att man skulle kunna verkligen få 
fram sina problem, få draghjälp att genomföra ideer man hade, men den 
borgerliga majoriteten, den var ju väldigt bräcklig, kan man ju säga. Det var ju 
så att de hade inte någon partipiska, utan var och en fick rösta som han ville 
och då gav det inte riktigt det utfall som man hade hoppats på. Så att ... Sen 
drog det ju med sig andra grejor också som man inte skulle hålla på med. Man 
fick ju massa sidouppdrag som inte hörde direkt till det kommunala. 

Man blev invald i alla möjliga sammanhang som tog väldigt mycket tid. Det 
var vägföreningar. det var väl tre olika vägföreningar somjag var med i 
styrelser i olika sammanhang. Det tog ju väldigt mycket tid. Det var ju inte så 
mycket för att bevaka idrottsföreningens intressen, utan det var ju mera att se 
till att vägunderhållet fungerade på det planet. 

I. Hur gick det här ihop med ditt arbete i livsmedelsbutiken? Hann du med 
allting? 

T. J. Ja, jag hade ju faktiskt förmånen att ha arbetsplats och kommunalhus och 
mycket sånt här inom räckhåll, så att säga. Det var inga långa avstånd att gå 
eller att åka ... långa resor och sånt där, utan det var ju det att man fanns inom 
vettigt avstånd i alla sammanhang. Kunde slita sig ifrån affären. Det var ju det 
att vi var ett familjeföretag och när jag inte fanns så fanns både Tage, Sture 
och Vera. Så jag hade ju förmånen att kunna avsätta tid när det behövdes. 

Många gånger så var man ju kallad till sammanträden då man knappast hunnit 
ta av sig arbetsrocken alltså, utan man fick ha arbetsrocken på under 
sammanträdena, för det var ju lite snabba ryck emellanåt. Inte så ofta. Men det 
kunde inträffa. 

I. Var låg kommunalhuset på den tiden? 

T. J. Ja det var här nere ... Det kom till i det här svepet också. så att kommunalhuset 
var färdigt så att man kunde ha sammanträden där, 1955 när jag började gå på 
sammanträdena. 

I. Om vi skulle gå över till IFK- alla sektioner som samlades. Vi har ju talat 
om schacksektionen tidigare, lite cykel. Det var friidrott. 

S. J. Sen kom orientering och damhandbolL Sen då ... Tyngdlyftningen var det ingen 
skjuts på just. Och sen hade vi handikappidrott ett tag också, men det var ... Det 
var ju sånt där bara för att dom skulle komma ut och tävla mot andra 
föreningar så måste dom vara med i Riksidrottsförbundet. Då var det ju 
enklare att dom gick med i IFK än att dom bildade en egen förening. Det är ju 
alltid lite krångligt - krångligt är det ju inte, men det är ordningen på grejorna. 
Dom ska skicka in sina stadgar som ska godkännas och sådana där formsaker. 
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Men när dom gick in i IFK så var allt sånt där fardigt redan. Då var det bara att 
sätta igång. Så det var enklare på det viset. Och i regel när dom började så var 
dom ju inte så många heller, l O, 15, 20 stycken. 

I. I varje sektion? 

S. J. J a,, då räckte det inte till styrelser och allt sånt där också, utan då var dom 
bara ... dom hade en egen kommitte bara i den. Men dom där stora grejorna 
behövde dom inte bry sig om då; priser, hade vi. IFK har ju alla priser och 
medaljer och alla möjliga utmärkelser. Det fanns ju- finns ju fardigt allt sånt 
där. Dom slapp ju mycket. Det var därfor vi bildade kommitteer i fOreningen 
då. Men sen var det en del då ... det var väl mest... vad hette han nu då -
Sundkvist som ansåg att IFK blev så väldans stort. Vi hade väl över två tusen 
medlemmar och dom andra kom med hundra och så där. När IFK kom och sa 
till att vi vill ha det och det då ... och sen dom andra som ville ha något annat, 
då fick ju dom vänta. Dom som var så några. Det var snedvridet på det viset 
han ville slå sönder IFK for att det skulle bildas flera foreningar, bli mera 
jämlikt i samhället. 

Så var det ju alla fall så småningom. men det var ju ekonomiska 
grejor. För dom kom ju till allvaret, det att fOreningens ordforande var 
ekonomiskt ansvarig for hela foreningens verksamhet. Det är likadant som 
stora aktiebolag och såna där grejor alltså, Modo och dom där gubbarna som 
åkte dit när någon gubbe gjorde illa sig på fabriken eller nåt sånt där. 

Det var ju ingen som vågade åta sig att vara ordfOrande i en 
idrottsforening då. Han kunde ju inte ansvara for vad ishockey och alla dom 
andra gör. Så därfor bildade ... slog dom sönder fOreningen och nu heter det 
IFK Österåker fotboll och IFK Österåker handboll och allt det där. 

I. Är det olika föreningar? 

S. J. Det är olika fdreningar. Sen finns det en paraplyorganisation. 

I. Är det alliansen? 

S. J. Det är alliansen ovanfOr sen då. Men där har då varje forening sitt eget ansvar 
alltså, numera. Så att du vet det är flera foreningar som har så - Lidingö och 
vilka det är runt om som har så. IFK Lidingö ishockey och i den där stilen 
finns det ju. Men det var ju bara for att foreningens ordfOrande inte vågade 
vara ordforande i foreningen. Om han ska svara for ekonomin. 

I. Hände det någon gång att det någon blev drabbad? 

S. J. Jag har för mig att Sten Eriksson höll på med det där när IFK sålde 
dansbanebacken. Då höll han på att jagade exempel där utifrån landet. det var 
neråt Sölvesborg och var det var. Så han fick tag i som prejudikat. Det var ju 
omöjligt ... föreningens ordfOrande kunde ju inte ansvara för allting, när han 
inte ens vet att det händer någonting. Men det har ju varit tveksamheter så där 
hela tiden om vad som gäller egentligen. Nu vetjag inte om det är utrett. Det 
har väl inte hänt någonting heller, förresten. Det har inte varit aktuellt. 

I. När kom den stora explosionen med sektioner och ungdomar? Även om ni 
var två tusen medlemmar. Det kan ju inte ha varit på trettiotalet. 
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S. J. Nej, då var vi bortåt femtio åtminstone. Vi hade fotboll vet jag att dom 
hade ... nu förresten ... nu senare tid också, en massa pojklag, 50 pojklag i fotboll 
och sju-åtta flicklag i fotboll. Det har ju varit en väldig mängd bara där. Och 
sen har ju ishockeyn också likadant. fast dom är inte så många förstås. Och 
konståkningen har väl haft en 200-250 medlemmar. Men det är ju nu de här 
senaste åren. Det var väl när sporthallen kom igång som tjejerna fick vara med 
och låna isen. Nere på Kungsängen, vet du, att hålla på med konståkning 
utomhus på vintern är ju inte vidare muntert. Tjejerna ska ju inte ha några 
kläder på sig heller. 

I. Men så var det ju förr- på femtiotalet. 

S. J. Det var ju inte populärt. Det var ju så otrevligt väder. Det skulle då vara 
fantasterna. Dom gjorde det ju i alla fall. Dom som var lite halvljumma, dom 
ledsnade. Dom fick ju mest stå och frysa. Och så konståkningen, vet du, dom 
kan ju inte vara så många på banan i taget heller. När dom ska svänga runt och 
ha sig. Det krävde ju många timmar i så fall, men det fick dom ju inte ha, för 
då skulle ishockeyn komma. 

I. Om vi skulle gå tillbaka till Kungsängen. Hur kändes det då när den blev 
klar? 

S. J. Det var ju toppen förstås. Vi var ju först här. Varken Täby eller någon annan 
hade någon idrottsplats. Vaxholm kom ju sen, året efter. Vi var ju populära, 
vet du, stockholmsklubbar ville komma ut och ha klubbmatcher och sånt där 
med oss. Annars fick dom vara på Östermalm, Krillan och Enskede där det 
drällde med folk ändå. 

Vi var ju in på Östermalm och så där och hade returmatcher då med en del 
men du vet att bara få springa l 00 meter gick ju knappt. Det var ju andra som 
höll på och sprang hela tiden. Skulle man få fritt på banan då, i tio sekunder 
eller vad vi hade göra. Det var väldigt besvärligt alltså. Vi måste be folk att 
vänta ett tag. Likadant när vi skulle kuta 400 runt, det var ju likadant. Det var 
ju andra killar som var där och sprang också. Det var knöligt att hålla på där 
bara för att det var så många som höll på med andra idrotter samtidigt. 
Spjutkastning tror jag dom knappt vågade ha där. Det var lite osäkert var 
spjutet landade, liksom. Diskusen likadant. 

I. Var idrottsplatsen lika stor som den är nu? 

S. J. Ja. banan är 333 meter, löparbanan. Så att det var meningen då vi hade fått 
idrottsplatsen ... Vid invigningstalet då han överlämnade den ... Österåkers 
ungdom och idrott. Och han väntade sig att den skulle skötas. 

I. Var det FritiofThun? 

S. J. Ja. Vi ålades då, eftersom vi hade fått en sån fin idrottsplats så skulle vi 
åtminstone sköta den själva sen. Men va fan ... Vi skulle ju hålla på med idrott 
ju. Det var ju trädgårdsarbete där. Det skulle planteras rosor och tulpanlökar 
och allt vad det var. Och så skulle gräsmattan klippas åtminstone en gång i 
veckan. Det var ju ett förskräckligt jobb. Handklippa då med en sån där som är 
en halv meter bred. Det blir många vändor på en fotbollsplan. 
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I. Men ni hade väl många klippare. 

S. J. Nej, inte vetjag hur många vi hade; ett par tre stycken. 

T. J. Jag kommer inte ihåg, men så värst många var det sannerligen inte. 

S. J. Nej, inte hade vi var sin i alla fall. Så ibland då; det var ju Bertil Björk då som • 
var bas för det hela. Han fick ju låta Arne-Pelle då och någon annan som 
jobbade hos honom. Då fick ju dom ta en timme och åka ner och klippa när det 
började bli för långhårigt. När det var torrt så måste det vattnas. Då satte dom 
på spridarna på morgonen. Sen fick dom åka ner en gång i timmen och flytta 
dom där förstås. Och det var ju Bertil Björk som höll med det, hans gubbar 

. som gjorde jobbet. 

I. Var det inte torra somrar vid den tiden? 

S. J. Jo då. Det var ju det -40 -41. 

T. J. 1940 var en väldigt torr sommar. 

I. Med bevattningsforbud och ... Men ni vattnade ändå? 

S. J. Vi vattnade ju ändå som sagt var. Vi hade ju eget. Vi hade ju pumpverk där 
vid kanalen. Det var kanalvatten som vi vattnade med. Men eftersom det var 
vattningsförbud i socknen - eller samhället åtminstone. Då var dom ju 
avundsjuka förstås. Det var ju många som hade ont i ögonen av det där när 
spridarna stod på hela dan på Kungsängen. Dom fick ju inte vattna hemma 
alls. Det gick ju inte bra. Det var ju inte populärt alltså. Men det lugnade sig 
lite när dom fick veta att det var kanalvatten som vi vattnade med, men 
avundsjukan fanns ju där i alla fall, vad det kan bero på. Sen - vi hann ju inte 
med att sköta. Vi skötte någorlunda, fotbollsplanen och det som skulle klippas. 
Men sen runtomkring, det var ju områdena runt om också. 

I. Vad hade ni där, runt fotbollsplanen och bredvid där? Där konstgräset är 
nu. 

S.J. 

I. 
S.J. 

Det blev det sen, ja. Men du vet, det var ju ingenting ... 

Var det grusplan där? 

Nej. det slogs ju med lie då, gräset. Det var ju läktare på ena sidan, södra 
sidan. På södra sidan var det läktare och bakom den och fram till staketet var 
det ingenting. Det var ju hö. Det växte vilt som det ville. Fick slå med lie sen, 
så småningom, två gånger om året. Och det gick väl an. Det var ju bakom ... 
Men det var ju hela sidan, den här sidan som ... där omklädningsrumet var. Där 
blev det en grusplan sen, så småningom också. Den höll vi ju rent någorlunda. 
Men sen runtomkring där, runt om den, ända till staketet, ner till vattenpumpen 
där. Och där var det ju ingen som använde dom områdena. Då behövde man 
inte slå dom heller. 

Men så småningom så fick man ju ta tid, någon som fick ta tag med lien då, 
riva av någon gång ibland. När det började se för djävligt ut, jag menar tråkigt 
ut. Men det var ju ingen som hade någon vidare lust med det där. Alla killar 
som var på idrottsplatsen, dom var ju där for att idrotta. Så att hålla på med 
trädgårdsarbete, det är ju ingen träning. 
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I. Hur löste ni det? 

S. J. Det gjorde vi inte. Vi löste det inte, med påpekande från kommunalnämndens 
ordförande då, att det var inte skött så som dom hade förväntat sig. Eller 
någonting sånt där. Vi skulle var så väldigt tacksamma för att vi hade fått en 
idrottsplats. 

I. Ni hade ju fått det, med fina omklädningsrum och duschar och bra ... 

S. J. Ja då. Det var ju .. Ja, vi var ju framme; i det fallet så var vi ju före trakten 
runtomkring. Men sen ... sköta trädgård och sånt där. Det var vi inte så mycket 
för, eller för var det väl dom som kunde vara, men dom ville idrotta också. Det 
var ju det som var det viktiga. Då var det ju därefter. det var lite anmärkningar, 
kan man säga, ibland. 

I. Var det några anmärkningar på byggnaderna? Som jag läst i protokollen, 
så redan året efter behövdes det pengar till underhåll och reparationer. 
var det vandalisering, eller ... ? 

S. J. Nej, det var ju fuskbygge. Dåligt spikat och så där, vet du. det höll inte. Som 
Fritzeli då. Han hade spikat varannan bräda, bara. Varannan var lös. Dom satt 
ju inte kvar alla gånger. 

I. Blev det lite dragigt? 

S. J. Så fick ju kommunen skicka dit gubbar som spikade fast det där lösa. Det var 
ju så. Men sen var det liksom trångt alltså. Egentligen var väl rummen för små. 
Så det skulle byggas nytt. Då anslog kommunen tjugo tusen till 
reparationsarbete och nybygge. Då fick stadsarkitekten i uppdrag att rita ett 
förslag. Sen tog han tjugo tusen för det. Det fanns ju tjugo tusen som han 
skulle ha betalt för jobbet. Så vi hade snygga ritningar, men vi hade inga 
pengar kvar. Så var det! 

Men sen var det ju nyheter här mer, utmed den här långsidan efter landsvägen 
som det är nu. Det byggdes ju där i stället. Det var ju trångt där borta med. F ör 
det skulle vara redskapsbod. Och den var ju större och större. Det behövdes 
utrymmen till det allteftersom det kom större maskiner och det skulle ju vara 
för idrottsföreningens behov, alltså: bollar och allt möjligt sånt där skulle det 
vara. Det behövdes utrymmen till sånt också. 

I. Gjordes det något på vintern? Var det några vinteridrotter därnere? 

S. J. Ja, ishockey. Dom spolade ju gräsplan. Nej gjorde dom det? Nej, inte hela 
gräsplan någon gång. Utan ishockeyrinken, den var bortom, där sandplanen är 
nu. Det var väl på sandplanen, som den spolades. Nu är det tennisbanor där. 
Där var ju Hemvärns-Kalle väldigt duktig. Han gick där på nätterna, för det är 
ju kallt om nätterna, ibland. Då var det bara att åka ner. Han låg ju kvar 
därnere en del nätter för att han skulle kunna gå ut efter ett par timmar. För att 
kunna spola ett varv till. Så att vi hade isbana före alla andra, än före 
Stockholm. För dom hade ju bara kommunalgubbar som spolade på dagtid. 
Och då var det inte fryskallt Så en del nätter för jul och så där så det hände, då 
var det ju fryskallt på nätterna bara. Men då gick ju Kalle där nere och spolade, 
nattetid, så han fick upp is. Så vi var ju före stan och sånt där, med isbanan. 
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I. Vilka idrotter var du mest intresserad av, Sture- som du var aktiv i? 

S. J. Nä, det var lite halvdant över allt bara. Det var väl skidor mera förstås. 
Ishockey har jag inta varit just något för. just någonting annat än jag går ner 
och tittar när Österåker spelar. jag är med i hejarklacken bara. En som kan 
skrika bra. Men annars var det skidor som vi ... som man var mera för, 
längdåkning då. Men det var så dåliga vintrar där på trettiotalet. Det var ju 
barvintrar flera år i rad. Det gick ju inte att få folk intresserade av att träna 
skidor ... börja träna skidor efter midsommar och sen träna hela hösten. Sen 
fick dom inte åka någon gång. Det är inte så lätt att hålla intresset uppe då, när 
det blir vinter efter vinter och dom aldrig får åka. Då utgår dom ifrån att det 
blir ingen vinter, så det är ingen ide att träna. Sen blev det orientering förstås. 
Det kan man ju i alla fall springa även om det är spårsnö. 

I. Hade ni några egna lokaler? 

S. J. Nej. 

I. Ni måste ju ha träffats någonstans, haft träffar och möten. 

S. J. Ja det var mest vid station vi höll till- klädde om och så där. Jo, det var ju 
bastun i så fall. Bastun var ju där bensinstation är nu, Brandstation var ju där. I 
den fanns det omklädningsrum, men det var inte ofta vi var där inne, för det 
var öppet bara fredag, lördag, söndag kanske. Var sjutton klädde vi om 
någonstans? Inte var vi i Föreningshuseet heller. Inte till vardags inte. Jag tror 
att dom klädde om hemma bara och tog på sig lite överdrag och åkte ner. Och 
sen åkte hem igen. Duscha och så där, det behövdes ju inte. Man var ju våt 
ändå, av svett. Man fick ju torka av ändå, när man kom hem. Men, nej, vi hade 
ingen bestämd plats så där vi höll till vintertid. Nej. 

Orientering, det var ju runt om i socknen, eller var som helst. Vi var ju 
utomhus över allt förstås. Så där var det inget lokalbehov. 

I. Gick det bra för er, tävlingsmässsigt? 

S. J. Nja, vi var väl inga stjärnor i distriktet, någonting att tala om. Ja, vi hade ju 
Gullan Jakobsson förstås. Hon var ju distriktsmästare på skidor i två år efter 
varandra och då hade Djurgården tre tjejer som var bra också. Så var det 
Gullan då. Så det var väl dom fyra som var i en klass för sig. Annars så var det 
väl inte så många. Vi hade väl några: Kalle Strandberg, och Einar Jakobsson 
var ju ganska bra på skidor, men dom var ju inte i toppskiktet i distriktet inte. 
Och sen hölls vi väl uppe ... Rialastafetten och sånt där. Där gick det ju bra. För 
där var det bara roslagsgubbar som var med. Som hade samma förhållanden 
som oss alltså. Höll på hemrna var och en för sig. 

I. När var det här? Vilket årtal -30 -40-talen. 

S. J. Ja. -30 och -40 var det. Jo då, -30 så där. Vi åkte lastbil. Svedbergs lastbil hade 
vi ofta och åkte med. Sitta på flaket då, vet du. Satt i varann. Bakom varann 
hela vägen. 

I. Hur många var ni i orientering ... respektive sektioner? Aktiva. 

S. J. Tjugo-tjugofem. Inte alltid det heller. Kanske femton ibland. Det var lite 
ömsom. Det kom liksom stötvis. Kunde gå tre fyra år som det kom någon. Sen 
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kom det fem sex stycken på en gång. Så det var lite osäkert så där, och skogen 
var inte så populär. För det trodde jag i början, när vi började. För det var 
Bertil Björk och jag egentligen som började ... satte igång med orientering. Då 
höll man ju på med bondkillar, tänkte att dom som var vana att vara i skogen ... 
Det var ju tvärt om. Den där djävla skogen, det var ju bara arbete ju. Att dom , 
kunde tycka det var något roligt att springa i skogen, det gick ju inte bra. 

I. Men det var väl en billig sport i alla fall. Det kostade väl inget att hålla på 
med. 

S. J. Nej. Det var ju bara karta och kompass. 

I. Och inga utgifter för Torsten. 

S. J. Nej. Det var väl bara mest priser. Vi hade inga priser eller några såna där 
grejor. Ja, det var vällite skärmar. Vi hade kontrollskärmar och sånt där 
förstås. Det gick väl några kronor tills sånt, men annars så var det nästan 
ingenting. Det var obetydligt i alla fall. Och inga reskostnader. Vi hade väl den 
ordningen att dom som skulle åka på DM-tävlingar, dom fick ju fri resa. Det 
var samling inne i stan och så där. Sen var det resa därifrån, och 
anmälningsavgifter, det var det ju också. Det var rätt mycket pengar förstås. På 
stortävlingar var det ju anmälningsavgifter. Och det var ju pengar. Och det 
gällde ju ... vi var på dansbanan ibland och vi hade väl någon dans i 
Föreningshuset ibland så där så att man hankade sig fram. 

I. Jag har sett i protokollen att ni ansökte ofta att få bli befriade rån 
nöjesskatt. Det var nöjesskatt på allting på den tiden vad jag förstår. Både 
på dans och biografvisningar. 

S. J. Alla offentliga tillställningar hette det väl, cirkus och sånt där som var här 
ibland och så där. Det var nöjesskatt på allting. Och då, sökte vi då bara för 
att .. då sökte väl hemvärnet och lottorna att slippa bara för att omkring 1940 
där ... Då var det samhällsnyttigt att hålla på med det där med halvvägs militära 
grejor. Men då tyckte idrottsföreningen att även idrotten är viktig, att folk 
måste hålla sig igång också. Ska inte bara kunna ligga stilla och skjuta, utan 
dom ska kunna flytta sig när fienden kommer också. Då gick dom ju faktiskt 
med på det så att vi blev befriade några år där. Det försökte vi också med. Vi 
blev befriade från nöjesskatt ett år, men så året efter kom kommunalkamrem 
och ville ha betalt. ha nöjesskatt. Nä, sa vi. -Vi är befriade från det. det står 
bara i protokollet att vi var befriade från nöjesskatt. Det var inte tidsbegränsat. 
Då gäller ju det alltså. Men han sa; -Det gäller bara året, varje kalenderår 
påstod han alltså. Det är klart att han hade ju rätt också. men vi drog åt vårt 
håll, vi. Det hjälpte ju inte. Det var bara in med nya förslag då. Så det var väl 
lite sånt där, fram och tillbaks. 

I. Ni har inte fått mycket bidrag från kommunen under åren? 

S. J. Jag vet inte om det har varit... inte direkt så här. 

T. J. Det var väldigt lite stöd. Vi fick befrielse från nöjesskatten oftast, men för 
övrigt så var det väldigt dåligt. Det var väl därför som jag blandade mig i det 
kommunala så småningom. 

16 



S. J. Vi skulle inte bara stå bredvid och gnälla, utan vi skulle hjälpa till. .. 

I. Blev det någon skillnad sen? 

T. J. Ja, jag fick väl igenom i ett budgetarbete att vi fick tre tusen kronor då. det var 
1956. Så det var vällite lättare senare. Tre tusen kronor 1956, det var ju rätt 
mycket pengar. Så att det var väl en framgång där i varje fall. Sen för min 
medverkan i idrottsföreningen; den ebbade ut kan jag säga, 1940-talet. jag var 
inkallad så förfårligt mycket. Jag vet inte om någon av oss syskon var inne så 
länge. Hela sommaren 1940 var jag inkallad. Jag kom ifrån ... Jag måste lämna 
en massa sådana här fria uppdrag jag inte kunde få tid till. 

I. Det är märkligt att ni som hade affär, livsmedelsbutik ... ni behövdes väl 
här, i butiken. 

T. J. Ja, men du vet att detta att man hade affären och inkallelse .... Och sen när man 
var hemma så hade man ju ansvar for ransoneringsredovisningar och så där. Vi 
hade kuponger på alla möjliga grejor. Så det där skulle skötas också. Så att 
min tid for idrottsverksamheten när vi kommer in under krigsåren. Den var ju 
avtrubbad, så det blev ju mindre och mindre. Så att jag kom ifrån det 
successivt och Sture och Tage, dom fick ju kämpa vidare. Och dom offrade 
väldigt mycket tid på att hålla idrottsverksamheten igång förstås. Och vi fick ju 
dela upp på så vis, så det funkade. 

I. Men det här var innan du engagerade dig i politiken ? 

T. J. Ja, mellan ... om man säger att jag om in i politiken på 50-talets mitt, så var det 
ju en period där som jag väl inte hade en affär, men ... Ä ven affären krävde ju 
väldigt mycket också, eftersom firman utökade, växte lite grand. 
Ransoneringar och hela det där. Så att när man kommer in på 40-talet och in 
på 50 får Sture berätta. Jag har inte mycket minne av det. 

I. På tal om att vi kommer in på 50-talet så kommer Sture med ett exemplar 
av ... Skogstuppen ja. Första numret 1953. Andra årgången. 

S. J. Åkers tuppar och fulla höns. Vet du väl 

T. J. Vilket år var det du sa? 

I. -53 

S. J. R y råttor och Angams ... Sånt där. Det finns ju sånt där om var ända socken. Vi 
var ju Åkers tuppar och så var vi i skogen då, vet du. Så då blev det 
skogstuppen av vårt medlemsblad. Det är så där fjolliga grejor, det är 
kuckeliku och allt möjligt. Lite så där larvigt. Som sagt var. Men roligt hade 
V l. 

I. Hur många gånger kom den här ut? "Första fdrsöket". 1952 kom fOrsta 
numret. 

S. J. Tuppen dog väl, antar jag. Det var ju så där. Det var likadant med 
frisksportklubben Ymer där som vi hade. Den börjad väl-36 den, vet du. Det 
var likadant där. Vi var inkallade om varandra då. Det gick ju inte att var ihop 
någonting då, alltså. Först i början då, -39 och -40; då blev man inkallad med 
så kort varsel. ett par dar och .... 
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För att -39, tredje september -39, när kriget började där nere i Polen, 
då var det inryckning inom 24 timmar. Och sen var det väl i alla fall några 
dagars varsel och så där, vet du. Men det var ju ett elände. Folk bara fick gå 
från jobbet för att dom skulle rycka in. 

Men du vet när kriget började, du var inte med då heller; -39, då kom • 
det upp på lördag morgon, då kom det upp stora lakan på väggarna. Gult 
papper med blått tryck. Och där stod det uppräknat alla som skulle inställa sig 
på sitt vapenslag inom 24 timmar. Då hade man lördan och söndan på sig då. 
Så det var bara att ge sig iväg det. 

Men sen så är det klart att det måste stadga sig, det där. Kriget var ju 
inte i Polen heller. 

I. Vad jag förstår på Torsten, så var du inte inkallad så ofta. 

S. J, Nej det var inte så ofta. 

T. J. Jag var inkallad varje år. Varenda år, längre eller kortare tid. Menjag hade tur 
på det viset att det var sommarhalvåret. 

I. Var hamnade du någonstans? 

T. J. Jag tillhörde trängen Linköping. Så att alla tider somjag låg ute i beredskap så 
var det knappast kortare avstånd än 40 mil. Borta i Värmland och uppe i 
Tomedalen och storurnan och sådana där avstånd. 

S. J. Jag hörde till flyget. Då skulle man inställa sig på närmaste förläggningsställe 
alltså. Då var det F2. Hägernäs var ju närmaste. Jag blev överflyttad till F8. 
Det var ju nytt då. Bara några år gammalt. 

I. Det är ju inte så långt, det heller. 

S. J. Nej. Men då fyllde dom på F2, allt vad dom behövde där, och sen fick resten 
fortsätta över till Barkarby då, till F8. Men då var det ju många vet du ... F2 . 
hade detachement på Fårösund. Och dit skulle dom ju skickas, vet du. Då var 
ju kriget... började vid Östersjön. Så det var många killar som satt och grinade 
där. Dom fick ju inte åka över till Gotland förstås. Ifall det blev krig i 
Östersjön så var det långt hem. Men sen så småningom ... Jag var väl bara inne 
fyra veckor första gången. Sen var jag inne lite nu och då så där- kortare 
perioder alltså. En månad eller vad det var. En gång låg vi uppe i Nordmaling. 
Men en gång var vi i Boden, på vintern. Mycket snö. Kallt, så vi fick ligga i en 
hangar. Högt i tak. Det var som en hylla en bit ut i hangaren alltså, så var det 
som en läktare där alltså. Däruppe var det fyra sängar på varann. Alla killar 
slogs om att få ligga överst. Värmen var ju uppe vid taket ju. Så du vet, dom 
som låg där nere, dom frös. Förskräckligt så det var. 

I. Det blev inte mycket till idrott där uppe? 

S. J. Nej. Det var ju under kriget, vet du. Det var ju uppställningar. Det var 
utryckningar och det var rykten, vet du. Vi skulle åka ner till Skåne med en 
jädra fart. För då var dom rädda att tyskarna skulle komma där. I den där stilen 
gick det också, vet du. Så det var ju ingen ordning på nånting egentligen. 
Alltså, dom som var fantaster, höll ju på i alla fall, så gott det gick. Men, du 
vet, att vara soldat i Boden, det var inte så vidare muntert. Dom var välleda på 
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det för länge sen. Men där mest... flygama - vi stod i lite högre kurs - det var ju 
lite finare det. Jag vet vid flyget då när man var i Västerås då och åkte till 
Eskilstuna och Enköping och så där. Där var det ovanligt med flygare. Annars 
var det bara infanterister. så där stod vi lite högre i kurs hos somliga. Av den 
andra sorten. Det var kämpigt så där. 

Det gjorde ju det att frisksportklubben; dom lade ju ner. För det var ju 
inget folk hemma. Det var ingen som kunde hålla ihop det hela, utan helt 
plötslig så försvann det några stycken. 

I. Och efter kriget. .. 

S. J. Ja, då var vi för gamla. den levde inte upp. 

I. Var alla i frisksportklubben vegetarianer, höll på med kruska. 

S. J. Ja. Grova grejor. Så man skulle bli frisk och stark. Och hurtigt. Man skulle 
leva sunt och allt möjligt. Så där så man skulle bli ett riktigt praktexemplar så 
småningom, trodde man. Höll på med gymnastik och hivade järngrejor alltså. 
Skivstänger och allt möjligt för att man skulle få stora och fina muskler. Nä, 
det var ingenting av det. 

I. Men orientering. Hur länge höll du på aktivt? 

S. J. Det ebbade väl ur småningom. Det var väl en trettio år ungefär. Sista åren var 
det inte någonting att tala om. Tjugo år kanske man kan säga, menjag blev 
ingen stjärna heller. Så det hjälpte ju inte. Det var mer administration alltså. 

I. Höll du på in på sextiotalet? 

S. J. Ja. Jo då. Sen var jag ju med i Stockholms orienteringsförbund också, 
styrelsen. Jag var sekreterare där i tjugo år. Så var jag kassör tre år med. Sen 
gick dom ur här och bildade en egen förening. Dom tyckte att dom inte fick 
göra som dom ville när dom var med i IFK. Dom bildade orienteringsklubben 
då. Men då hade jag tappat farten redan, så attjag gick inte med på det. 

I. Du blev kvar i IFK? 

S. J. Ja, vi hade ... det var väl några stycken som var kvar då. Men vi var ju 
åtminstone oldboys hela gänget, så det var ju inte någonting att satsa på 
sådana. 

-Har du någon ström kvar? 

T. J. Det börjar bli matdags. Jag skulle bort till väntjänsten och titta till jag. 

I. Det var bröderna Jansson som skötte IFK. Men det var på 50-talet. Eller 
var det 40? 

S. J. Vi var väl fem bröder Jansson då ja. Det har du foton på. Torsten Tegner 
beskrev ju det där. Han var ju ute och pratade. Så han sa: Det är märkligt 
alltså, fem bröder Jansson, varav två dock inte var bröder med dom tre. Vi var 
bröder allihopa. 

I. Innan vi slutar. Det här med GÖK, Gamla ÖsteåkersKamrater. När 
bildades det, Den lilla församlingen? 

T. J. Det var i början på 50-talet, eller hur? 
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S. J. Ja. Bertil Björk var ju med i alla fall. Och Harry Heden och så där. Gamla 
stötarna. 

T. J. Ja. Alla dom där första stötarna ... Eric Melin var med också där. 

S. J. Det var dom där gamla stötarna som har fallit ifrån. Men så gjorde vi en sådan 
där förening för inbördes beundran alltså. Hurra vad vi var bra. Minns du då. ' 
Uppliva gamla minnen alltså. 

I. Har ni träffats flera gånger om året? 

S. J. Två gånger om året. En sommar ... och sen- årsmötet i november. det är väl 
bara dom två. Tiden går åt innan alla gått igenom sina minnen, vet du. Det 
kommer ju mer undan för undan när man sitter och snackar. 

I. Sen kommer det väl till nya medlemmar. 

S. J. När medlemsantalet börjar minska, måste vi fylla igen med några nya. 

I. Har ni någon yngre gräns, åldersgräns? 

S. J. Nej, vi hade väl35 år hade vi väl en tid. Det var väl aldrig någon som var 
mindre än det. Sen ska dom ha gjort lite också, i föreningen alltså. Så dom kan 
hänga med när vi snackar. Så dom har lite minnen att komma med, bidra med. 
Det är ju meningen att det ska vara gamla IFK-are som har hållit på med idrott 
förut. Så det kommer in lite juniorer så där en 3 5-40-åringar emellanåt. Lite 
ungdomar alltså. Späda ut gubbväldet. Jo då, vi har trevligt på våra möten. 

I. Det här är också trevligt, att få träffas och samtala. Det har berikat ... 

S. J. Ja, man får bläddra i minnet. Det vet att det blir sämre undan för undan så man 
får friska upp det lite. Så kommer man ihåg somligt, och så kommer man inte 
håg alltihop. Då kan man inte berätta det i alla fall. 

I. Nej, men så kommer det lite då och då. 

S. J. Ja, det kommer en liten skvätt emellanåt, alltså. Faller på. Men sen gäller det 
att få ett sammanhang i det hela också. Det går inte så bra alla gånger. Det 
faller bort bitar. 

T. J. Ja, om en stund kommer man ihåg vad man skulle ha sagt när vi satt så här. Nu 
kommer man ju inte ihåg ... Det kommer på så småningom. 

I. Nej , men det är ofta så. jag kommer gärna tillbaka när vi kommer på fler 
saker. 

S. J. Ska vi säga till när vi kommer ihåg något mer? När det rinner till nästa gång. 

I. Jag får tacka dig Sture - och Torsten för den här pratstunden och hoppas 
att få återkomma. 

T. J. Tack själv. 

S. J. Tack själv. Det roligt att få träffas och prata om de gamla grejorna i alla fall. 

I. Och det var roligt att få veta ... Man lär sig mycket av det här. 

S. J. Om det nu är någonting att veta. Men det kan ju vara intressant, kanske- hur 
det var förr i världen. 
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