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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Låt oss kasta en blick tillbaka på år 1954 JUBlLEUMSKRIFT.
Frånsett de ekonomiska problemen ha vi all anledning att vara belåtna. Ingenting är
dock så bra att det inte kan bli bättre.
Av jubileumsårets mera notabla händelser minnas vi Bordtennisgalan med deltagande
av världsmästarna Richard Bergmann och Johny Leach jämte svenske bt-kungen Tage
Flisberg. En internationell fotbollturnering; arrangerades med deltagande av IFK
Wasa, Finland och Ljusne AIK.
IF Gutes kamratförening, Stockholm, är bildad. Mannen bakom verket är
Guteentusiasten Berndt Enström. Mera hären på annan plats i tidningen. Föreningen
har låtit utge en jubileumsskrift, som för intresserade finnes att köpa hos någon av
styrelsemedlemmarna.
Den 30 okt. arrangerades en strålande jubileumsfest på Stadshotellet med l40
deltagande. Ett minne som de närvarandena inte glömmer.
TILL ALLA GUTEMEDLEMMAR RIKTAR JAG ETT HJÄRTLIGT TACK för
ANGENÄMT SAMARBETE OCH ETT GOTT KAMRATSKAP.
GUTEMEDLEMMAR I FÖRSKINGRINGEN.
Under denna rubrik återkommer Gutevännen Berndt Enström med en intressant
artikel.
K a m r a t f ö r e n i n g e n bildad i Stockholm.
Den 30 oktober 1954 firade IF Gute sitt 50-årsjubileum på Stadshotellet i Visby. Den
30 i månaden därpå bildade gamla gutepojkar en kamratförening på Hotell Malmen i
Stockholm.
Det hade onekligen varit lyckat om den där tidsdifferensen inte hade funnits, men vi
som tog initiativet till kamratföreningen skyller på regeltekniska svårigheter. Och
alldeles utan fördelar var det inte, att de båda evenemangen kom på skilda data: vi fick
aktivt gutefolk med på Malmen. Främst bland dem herr ordförande Nisse Ekström
himself. Att han den kvällen skulle taga sig till kungl. huvudstaden medelst aeroplan
torde icke ha förutsetts av pojkarna i gränden bakom läroverkets gymnastiksal år 1904
på hösten. Men det gjorde han, och hans närvaro blev speciellt uppskattad.
Uppropet angående bildandet av en kamratförening - ”supporterklubb” stod det
förresten - gick ut till ett l60-tal gamla gutegrabbar eller förmodade guteanhängare i
Stor-Stockholm,
i några fall till och med lite utanför. När anmälningstiden var ute, hade bara ett 30-tal
svarat, men det stänkte in ungefär 40 efteranmälningar under den månad som återstod
till den 30 november. Undertecknad var adressat för dessa anmälningar, och jag kan
intyga, att det var ett stort nöje att sprätta upp kuvert de här dagarna. Speciellt roligt
var det att få svar från representanter för de äldsta årgångarna.
Att samla folk till ett möte är inte lika enkelt i Stockholm som i Visby. Det är längre
mellan Vällingby och Saltsjöbaden än mellan Hästnäs och Langens hage, och

människorna häruppe har så förtvivlat många sysselsättningsalternativ på kvällarna.
En så liten krets som interimskommitten gick det i alla fall ganska smärtfritt att samla.
Det skedde på ”Brända Tomte” den 8(?) november. Kommittén bestod av hrr Torsten
Bergenström, Rudolf Tiberg, Olle Lemne, Roland Norberg och Ivar Lyth samt
undertecknad. Vid pass 30 ”guteår” mellan den äldste och den yngste och tidsnyanser
däremellan smalt på bara några inledande ögonblick ihop till noll och ingenting.
Syftemålets karaktär av hjärteangelägenhet dokumenterades klart.
Den glada kvällen på Malmen blev vi bara 34 personer utöver Nisse Ekström,
Lennart Runsten och ”Bambis” Karlsson, som var våra gäster.
Då hade vi ändå i uppropet sonderat, vilken veckodag som passade de flesta bäst,
och rättat t oss därefter, Men åtminstone tre befann sig utomlands -Portugal, Marocko,
Indokina -, andra var på resa inom landet och sedan fanns det en hel del andra
frånvaroorsaker. Men vi hade trevligt, vi som var där. Först förhandlingar, sedan supé.
Ibland oss hade vi en av Gutes stiftare, direktören i AB Vibro-Verken, Ivar
Strömberg, samt ytterligare två herrar från den första 10-årsperioden av Gutes tillvaro,
nämligen chefen för Igelsta sågverk, disponent Erik Bolin, styrelseledamot i Gute åren
omkr.1915, och avdelningschefen vid Ford Motor Company, Åke Bergqvist. De båda
förstnämnda anmälde sig som ständiga ledamöter av kamratföreningen. Åke Bergqvist
är den ene av två stronga idrottsbröder. Han lämnade Got- land och Gute vid 18 års
ålder och blev stockholmare. Gick till Hellas och blev SM-tvåa i diskus någon gång i
början på 20-talet. Är också fin seglare och som sådan olympisk guldmedalj på Tore
Holms båt i Los Angeles. Hur många gutemedlemmar visste det? Brodern Hans, som
är hedersledamot i Gute, bor i Alingsås, där han är stadens idrottspappa. Lärospån från
Gute?
Tyvärr får han inte bli medlem i kamratföreningen, efter som Älvsborgs län inte
gärna kan hänföras till Stockholms omnejd. Den nye landshövdingen i länet, Mats
Lemne, räknar sig däremot – i likhet med alla sina fyra bröder – bland medlemmarna,
i egenskap av stockholmare ännu så länge.
Bland dem som inte var med på Malmen, vill jag särskilt harangera Kapten Torsten
Bergenström, ordförande i Gute 1907-1910 och alltjämt uppfylld av nitälskan till
klubben. Han hade fungerat som ordförande i interimskommittén och hade nedlagt ett
mycket intresserat arbete i denna men måste på grund av sjukdom beklagligtvis utebli,
när verket kröntes.
I övrigt finns det många namn, som vore väl värda att uppehålla sig vid, men läs
själv nedan. De flesta av dem har varit aktiva i Gute, den svett de avsöndrat i Gute kan
inte mätas. Och snälle redaktörn för det här bladet, tänk så många nya medarbetare…
Det måste finnas skatt-kammarvis med gamla guteminnen att rädda undan glömskan.
Ändamålet med den nya föreningen faställdes förstås i de stadgar som antogs. Det är
kort och gott ”att sammanföra i Stockholm med omnejd bosatta f.d. medlemmar av
eller anhängare av IF Gute till kamratligt umgänge i avsikt att stödja
moderföreningen”. Detta stöd skall bestå i att belopp som fastställes av årsmötet, skall
”disponeras för i varje särskilt fall ingivna ändamål inom IF Gutes verksamhet”.
Eftersom det första verksamhetsåret omfattar tiden t.o.m. 1955 års utgång, har Gutes
kassaförvaltare inga pluringar att vänta förrän nästa år. Sedan är det förstås meningen,
att stödet även psykologiskt, och vad ligger då närmare till hands, än att det blir ”

uppmarsch” vid Gutes fotbollsmatcher i Stockholm? Vi vill se finlir i Hässelby den 8
maj, grabbar. Banne mig. (Herrar fotbollspelare torde bemärka detta. Red. anm.).
Ovannämna upprop hade endast manliga adressater. Vi enades nämligen om inom
interimskommittén, att vi först skulle inhämta konstituerade nötets mening, huruvida
även
f, d. guteflickor skulle inbjudas att bli medlemmar av föreningen. Det låter naturligtvis
mycket oartigt, men vi ville inte bortse från, att Gutes damsektion är mindre än 20 år
gammal och att de äldre årgångarna kanske skulle finna det lite ovant med
idrottskvinnor. Kommitténs tveksamhet i detta hänseende visade sig dessbättre helt
obefogad, då mötets inställning var sådan, att jag skulle vilja beteckna den som ”
fruntimmersintresse med acklamation”. Så beger det i sig, att ett antal gotländskor i
Stockholm om någon tid kommer att uppvaktas med en inbjudan. Men de t blir inte så
lätt att få reda på vad fröknarna heter som fruar och var de bor. När det gällde
karlarna, gick det bra att leta i telefonkatalogen.
Så kommer här kamratföreningens medlemmar den 30 november 1954:
Tjänsteman Einar Andersson
Tjänsteman Åke Bandelin
Generalsekreterare Henrik W:son Beer
Avdelningschef Åke Bergqvist
Disponent Erik Bolin
Ingeniör Gösta Brodin
Calissendorff
Folkskollärare Börje Carlsson
Civilingeniör Frans Dahlin
Givilekonom Rolf Dannert
Byråassistent Berndt Enström
Redaktör Lars Enström
Director musices Eric Ericsson
Eriksson
Veterinär Per Fohlin
Arrendator E. Gottberg
Kapten Yngve Hejneman
Konstnär Olle Isaeus
Tjänsteman Folke Jakobsson
Assuransmäklare Josef Kroschewsky
Försäljningschef Bo Kuhlau
Riksbankssekreterare Carl Göran Lemne
Riksbankschef Mats Lemne
Arkivarie Lous Lilja
Civilingeniör Bert Lundell
Kapten Sven Montan
Sekreterare Göran Pfeiffer
Ingeniör Folke Rotsman
Ingeniör Rune Runsten
Bankkamrer Birger Snöbohm
Ingeniör Folke Steijner
Tjänsteman Tore Stengård
Löjtnant Bertil Stålhandske

Ingeniör Torbjörn Andersson
Redaktör Allan Beer
Kapten Torsten Bergenström
Byggnadsarbete Arne Björklund
Teckningslärare Harald Broander
Generalkonsul Percival
Servitör Rolf Carlsson
Byråinspektör Gunnar Dahlin
Försäljningschef Bengt Engström
Grosshandlare Curt Enström
Tjänsteman P.O. Enström
Byggnadsarbetare Gustaf
Civilekonom Sven Gerentz
Typograf Bengt Granzell
Faktor Torsten Hägg
Ingeniör Erland Jacobsson
Redaktör Uno Johansson
Läroverksadjunkt Richard Kupper
Civilekenom Anders Lemne
Fil. dr. Lars Lemne
Kamrer Stig-Olof Lemne
Försäljare Bertil Lindfors
Konditor Ivar Lyth
Civilingeniör Roland Norberg
Köpman Gösta Procopè
Ingeniör Per Runander
Lantmätare Åke Smith
Kapten Ulf Snöbohm
Byrådirektör Bengt Stengård
Direktör Ivar Strömberg
Kapten Lennart Stålhandske

Ingeniör Olle Söderberg
Tjänsteman Lars-Erik Söderling
Kapten Rudolf Tiberg
Folkskollärare Olle Uhr
Tandläkare Gunnar Åman

Frisör Gunnar Söderling
Elektriker Nils Thomsson
Tandläkare Torston Timander
Distriktschef Eric Wikström

……………………………
Till funktionärer valdes:
Rudolf Tiberg
Erik Bolin
Berndt Enström
Stig Olof Lemne
Ivar Lyth
Roland Norberg
Gunnar Dahlin
Folke Jacobsson
Carl Göran Lemne
Gunnar Åman

Ordförande
Vice -”Sekreterare
Skattmästare
Klubbmästare
Styr. led. ut. särskild funktion
Revisor
-”Rev.suppl.
-”-

Till ordförande fick vi alltså den eldsjäl, som under den första delen av 20-talet
finkammade Guta-Ön Mellan Ulla Hau i norr och Sundre alvar i söder för att samla
manfolket sockenvis till det legendariska arrangemang, som hette ”Allehandas
stafett”, och vilken tre? år å rad organiserade denna jättetävling. Ett gott val.
Ja, och så hoppas vi förstås, att den här kamratföreningen skall bli till nytta för Gute
och till nöje för sina medlemmar och att banden med moderföreningen skall
ytterligare stärkas.
Med Gutehälsningar Berndt Enström
Idrottsvänner i kamratföreningen. Skriv gärna ner Era idrottsminnen m.m. och sänd in
dem till oss under adress ”Gute-bladet”, Avagatan 12, Visby 2.
RED.
EFTERLYSNING
X 1 1 X 1 2 1 112 2 2

XX12XXX12 2X2

XX1X22111XX1

Vem bröt Gute-tipset? Dom som känner med Dig, att Du glömt vidarebefordra
tipsraderna. Gör det nu. Så vitt vi vet har tipset slagit med ett par tior, men kassören
har inte fått någon utdelning. Sätt igång igen.
…………………………..
LASSE GADD är åter i farten på idrottsarenorna. Han börjar lite försiktigt med
bordtennis och bandy. Vi äro glada över att Du åter tillfrisknat och hälsar Dig
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ÅTER I VÅR KRETS.
STOCKHOLMS AIK har varit på besök i Visby för att spela dels ishockey och dels
bandy. Segersiffrorna blev 11-5 resp. 10-1. Som arrangör stod IF Gute. . Det blev
publikrekord för såväl bandy, 700 personer och ishockey nära 1000 personer. Det
ekonomiska utbytet blir för Gutes del c:a 5: - i vinst, Men det är kul att arrangera ”

pang-saker” särskilt "Hässa" skall ha en eloge för intresserat arbete i samband dessa
arrangemang. Vi citera vidare- Gotlands Alle-nanda, som skriver:
Gute var föreningen bakom AIK:s besök- klubben med de fina arrangemangen och
initiativen har någon sagt vid tidigare tillfälle, dt påstående t håller än. Som vanligt
också när Gute arrangera något, var vädrets makter väl inställda. Bandymatchen gick
under helt enkelt strålande yttre förutsättningar med ett vinterväder, som vi inte sett på
mycket länge”.
Tilläggas bör att kontakten mellan Gute och AIK kommit genom Gunnar Öqvist, som
själv medverkade i båda matcherna. POPULÄRT. Vi hälsar såväl Gunnar som övriga
AIK:are välkomna igen till nästa år.
……………….
SÖNDAGEN DEN 13 Mars anordnar Gotlands Idrottsförbunds dam kommitté en
idrotts-ledarkonferens. Guteflickor begagna tillfället.
……………….
GOTLANDS FOTBOLLFÖRBUND håller årsmöte söndagen den I3 mars. Tore
Brodd, Stockholm, kommer att närvara som SFF:s representant. Gute representeras
vid årsmötet av Bengt Hässelgren, K. E. Pettersson och N. Ekström.
……………….
Den 7 februari höll vi vårt årsmöte i IOGT:s lokal vid Murgatan. Samtliga berättelser
hade stencilerats och häftats och utdelades till de närvarande.
Bland besluten märkas: Årsavgifterna höjdes till 2: - för ungdom, 6: - för damer och
passiva medlemmar samt till 12: - för aktiva. Evert Lind skall handha inkasseringen
av årsavgifterna, som skall vara klar snarast möjligt, dock senast I5 april.
Styrelsen och sektionerna erhöll följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga:
Wiederkrantz

Nils Ekström
Gösta Elvinder
Åke Andersson
Ivar Hartman

V. ordförande:
V. sekreterare:
Övriga:

Åke Andersson
Elsie Carlsson
K.E. Pettersson
Britta

Evert Lind
Lars Arvidsson
Bo Hultström
Suppleanter:
K.A. Thimgren
Suppleanter:
Allan Pettersson
Bo Oghestad
Materialförvaltare: Curt Andersson, Curt Allan Eklund, Karl Emil Larsson
Klubbmästare:
Ingegerd Carlsson, Lars Erik Hellström
Revisorer:
Sten Gottberg, Inge Karlsson
Rev.suppl.:
Ingegerd Carlsson, Alle Ström
Bandy- och ishockeysektionen: Åke Kroon, Inge Karlsson, Gunnar Karlén, L.E.
Hellström, Curt Allan Eklund och Sören Qviström.
Damsektionen: Britta Wiederkrantz, Ulla Almlöf, Elsie Carlsson, Inga Siltberg, Asta
Dahlström, Ing-Marie Karlsson, Rosita Wulff, Elsa Elvinder, Marie-Louise Lund.
Bordtennissektionen: Valet uppsköts till efter säsongsslutet.
Fotbollsektionen: Bengt Hässelgren, Ivar Hartman, N. Hedbohm, Karl-Erik
Pettersson,
Karl Axel Thimgren.

Friidrottsektionen: Ryno Persson.
Orienteringssektionen: Alle Ström, Stig Karlsson, Inge Karlsson.
Handbollsektionen: Skall utses före den 1 juni.
Ungdomssektionen: K.E. Pettersson, Åke Kroon, Ivar Hartman, Freddy Jonsson,
Lasse Arvidsson, Lasse Lundqvist.
Idrottsmärkesombudsmän: Gösta Lövgren och Gösta Elvinder.
Gotlands Idrottsförb. Årsmöte: N. Ekström, Ryno Persson, G. Elvinder.
Gotlands Fotbollförb. årsmöte: B. Hässelgren, K.E. Pettersson, N. Ekström.
Gotl. Gymnastikförbunds årsmöte: Eric Ericsson.
Idrottsplatsstyrelsens årsmöte: Gösta Elvinder, Evert Lind, Ivar Hartman, K.E.
Pettersson,
Nils Ekström.
…………………..

