
Samuel ”Samma” Jupither

Wisby IF-entusiasten Samuel ”Samma” Jupither föddes den 5 december 
1909 på Bangårdsgatan i Visby. Fader Emil och moder Emma. I familjen 
fans även två (2) bröder och två (2)  systrar.
1933 gifte sig ”Samma” med Margit och de fick tre (3) döttrar och en (1) 
son. Sonen var efterlängtad för här skulle det bli en ny fotbollskille.
Alla barnen har varit idrottsintresserade. Ofta fick de följa med pappa ”
Samma” till Gutavallen där man såg honom som tidtagare vid 
friidrottstävlingar och vid andra tillfällen som organisatör. Margit fick ta 
del av idrotten med kaffetermosar till fotbollsgrabbarna och tvätt av 
tröjor eftersom ”Samma” var materielförvaltare.
På Bangårdsgatan, där ”Samma” växte upp, fanns det andra blivande 
idrottskillar. Familjen Pettersson med ”Charmis, Kina och Vicka” samt 
familjen Ekström med Gösta, Verner, Tage, Karl-Erik och Curt. Hos 
dessa grabbar vaknade fotbollsintresset och förmodligen var ”Samma” 
redan då organisatören. Själv spelade han fotboll också. Ett DM 1938 
och en hel del andra bedrifter antecknades på ”Sammas” konto.
Materielförvaltare under många år. Vice ordförande i Wisby IF 1944 – 
47. Ordförande i Wisby IF 1948 – 51.
”Samma” var med och organiserade många idrottstävlingar däribland ”
Amerikaspelen” där den kände amerikanen Fuchs satte världsrekord i 
kula 1950.
Wisby IF: s ishockeylag fick hjälp med transporter och ledarjobb av ”
Samma”. Han hjälpte till med att transportera laget i sin PV skåpbil. Det 
var trångt men förmodligen en glad stämning i bilen.
Under en period var han ledare för tävlingscyklisterna Gustav Pettersson 
(svåger) och Gösta Boberg. Bland annat i ”Mälaren runt” på 1930 – 40 
talet.
Wisby IF köpte en sportstuga i Brissund 1941 där medlemmarna 
samlades. ”Samma” fixade och målade under sin semester på stugan och 
hela familjen fick vara med. Hans stora sorg var när stugan såldes i 
samband med sammanslagningen av Wisby IF och IF Gute. Eftersom han 
under den tiden var stationerad i Hall i samband med ett större 
elektrikerjobb blev tiden för knapp att engagera sig i föreningsarbetet.
Efter sammanslagningen satsade ”Samma” på Wisby IF: s 
veteranförening. I de årliga varpa- tävlingarna på våren mellan gamla 
Gutepojkar och WIF-veteranerna var ”Samma” den drivande kraften och 
han var ordförande i många år i veteranföreningen. Han organiserade 
även hösttävlingen i stenvarpa och instiftade också ett vandringspris. 
Han var mån om att bevara minnet av Wisby IF för framtiden och nya 
medlemmar valdes in underhand på årsmötena.
Wisby IF: s prissamling, som med åren blivit rätt stor, samlades in från 



medlemmarna. 
Ett prisskåp införskaffades och där förvarades prissamlingen väl 
etiketterad med namn och årtal. Där gjorde ”Samma” ett gigantiskt jobb.
Prisskåpet förvaras nu (2003) på A 7 området i VIF Gutes/GFF lokaler. 
Tidigare var skåpet placerat på Landsarkivet, Hästgatan. Fotografier, 
standar, flaggor, medlemsregister finns på VIF Gutes kansli. På 
Landsarkivet, Visborgsgatan, finns förvarat protokollsböcker, 
verksamhetsberättelser mm. Detta planerade ”Samma” före sin sjukdom 
och familjen ordnade med att detta överlämnades 1991.
Nu är allt på plats, för framtida forskning inom idrottsrörelsen och då 
främst omfattande Wisby Idrottsförening, tack vare ”Samma”
Wisby IF:s veteranförening är ännu verksam år 2003 med ca 100 
medlemmar och träffas, tävlar precis som på ”Sammas” tid.
En stor organisatör och en glad och positiv person, Samuel ”Samma” 
Jupither avled den 10 oktober 1990.


