
FRÅN ISVÄT TILL ISHALL 
Min ungdoms vinteridrotter i slutet av 30-talet och i början av 40-talet var 

bandy och skidor. I minhemsocken Lye hade vi nära till skolan en isvät i präst-

änget samt bl.a Häffridevät där vi spelade bandy. Skridskor som spändes fast 

med remmar kring pjäxorna och en bandyklubba som fixades till av en krokig 

enestam. 

I början av 50-talet tog ishockeyn fart på Gotland. I Lye liksom på många andra 

platser på Gotland bredde sporten ut sig och bara på södra Gotland fanns det 

ett 20-tal ishockeybanor. Man lade ner ett enormt frivilligt arbete med 

iordningställande av is och banor trots många gånger besvärliga förhållanden. 

Hur primitivt det kunde vara i starten beskrivs Lye IF:s 40-års jubileumstidskrift 

1957. 

Första gången ishockey spelades i Lye var nyårsafton 1950. Platsen var 

Prästängets isvät. De 2 jan 1951 spelade man för först gången i belysning. Tre 

optimuslyktor tjänstgjorde som ´ljusspridare´. Den 26 jan 1951 hade man 

mobiliserat upp allt vad socknen hade av ´hönslyktor´ och kunde spela i den 

bästa belysningen sen starten. Ons den 28 febr 1951 spelade man för första 

gången i elbelysning. Ons den 28 febr 1951 spelade man för första gången i el-

belysning. Skillnaden var som natt och dag mot ´hönslyktorna´, strömmen togs 

från bygdegården och anläggningen bestod av 6 lampor med sammanlagt 1.200 

watt. Monteringen ansvarade skomakare Verner Svensson för. 1 jan 1953 

kunde man inviga en ´riktig´hockeyrink med belysning av 28 lampor som var på 

8.400 watt, plank kring banan, omklädningsrum m.m. i Lye prästänge. 

Liksom på många andra platser var det frivilligt arbete skänkt virke som möjlig-

gjorde ishockeyns banbrytning på Gotland. 

Hemse och Slite dominerade hockeyn i början, På Sudervallen var det ganska 

vanligt med en publik på 1.000 talet på matcherna. 

Problemet var förstås de dåliga vintrarna och i Hemse hjälpte det inte att man 

hade en ismakare som hette Oskar Isberg. Så småningom växte drömmen om 

en konstfrusen isbana. Det blev Hemse och Sudret blev först på Gotland 1962. 

Dåvarande skolstyrelseorf. Viktor Ahlsten var en av eldskölarna bakom den 

konstfrusna banan. Frivilliga bidrag i form av virke och pengar bl.a. var här 

grundplåten. 



Visby fick sedan Gotlands första ishall 1975. Ishockeyklubbarna på södra 

Gotland gick ihop och bildade Sudrets Hockeyklubb 1978 och sedan dess har 

drömmen varit en ishall i Hemse. 

Efter enorma insatser av klubbens styrelse, mång frivilliga arbetsinsatser, 

bidrag från kommunen, företag och enskilda m.m. är drömmen om en ishall 

snart verklighet i Hemse när detta skrivs i okt. 1989.  

När man tittar tillbaka i tiden kanske den beryktade suderandan tog sin början 

med isbanan i Lye i början 50-talet fortsatte så att möjligheten fanns att bygga 

ishall i Hemse 

Denna berättelse är skriven av LyesorkenTore Lundgren i samband med 

byggande av Hemse ishall i okt 1989   


