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bade for gammal och ung.

Med ord ifran hjdrtat berikade
manande: Herren lovsjung.
Han dven levde, soin han oss Idrde,
seger for ungdomen vanns.
Men nederlagen har ock sitt vdrde. Bdttre hellen aldrig fanns.
Sonny

FEMTIO AR

Forord

ar undertecknad harmed presenterar Sim- och Idrottsklubben
Hellas genom dren i ord och bild for att hugfasta Hellas 50-ariga
tillvaro, som firas den 25 oktober d. a. i Grand Hotells Spegelsal, ar
det med den forhoppningen att verket skall bli en lasvard sak for
bade gamla och unga hellener.
Hellas bar under sina 50 ar speglat ett aktningsvart stycke svensk
idrottshistoria, som det icke kan anses formatet att satta pa prant
till upplysning at kommande idrottsgenerationer.
Svensk idrott befinner sig i dessa tider i en brytningsperiod.
Kanske den en gang av frivilliga krafter uppbyggda svenska idrotten
kommer att bli en ren statsangelagenhet. Vissa tecken i sanlhallslivet
tyder harpa. Manga gamla fornama idrottssammanslutningar kanske
kommer att sopas bort eller sjalvdo. Vad vet vi? Men jag vill hysa
den forhoppningen, att var klubb Hellas skall leva genom aren.
Och som sann hellen vill jag ocksa tro, att Hellas skall verka och
samla nya skaror idrottande ungdomar under sin vita fana och i de
grona fargerna. Allt i avsikt att skanka dem soliga ungdomsminnen
och en sund sjal i en sund kropp.
Minnen ar varje manniskas rikedom i livets hostdagar. Och minnen fran leken pa idrottsbanor bar fyllt manga helleners sinnen.
Kanske minnena kan bli an mer forgyllda vid lasandet av denna
kavalkad — och kanske den aven kan skanka de yngre nagot av
Hellas' speciella anda. Om sa blir fallet bar mitt arbete icke varit
alldeles forgaves.

Stockholm i September 1958.
Rolf W. Jonson/Sonny
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Grundaren
I slutet av 1890-talet kom
soni adjunkt till Katarina forsamling den unge prastmannen
Ernst Alarik Klefbeck. Katarina forsamling var en stor och
fattig sadan, soni sedermera delades. Ena halvan forblev Katarina i hagn av Katarina kyrka.
Den andra halvan blev Sofia,
soni ocksa sa smaningom fick
en egen kyrka placerad pa den
for alia soderbor valkanda kullen i de s. k. vita bergen. Numera Vitabergsparken. Ernst
Klefbeck blev den nya forsamlingens forsta kyrkoherde. Och
an i dag ar bans namn ett levande niinne i Sofia, ty han var
en ungdomens och de gamlas
van. Aven soni riksdagsman
gjorde han en aktningsvard insats med dessa Mela gruppers
basta for ogonen.

Ernst Klefbeck, kyrkoherde i Sofia jorsamling, Hellas' stiftare. Efter en oljemalning av Anton Gerle. Tavlan ar forDen unge adjunkten Ernst
iamlingens egendom.
Klefbeck borjade tidigt sanila
sina konfirmander omkring sig
efter avslutad konfirmation.
Redan ar 1899 lades grunden
till den sammanslutning soni sedermera blev Sim- och Idrottsklubben Hellas. Man borjade
litet smatt med fotvandringar, bollsparkning, gymnastik, simning och allman idrott, som del
hette pa den tiden. I taten gick alltid "Farbror" som Klefbecks smeknamn genom aren kom
att lyda for alia hellener. Naval, man holl icke bara pa med idrott. Aven sjalen fick sitt i
form av forelasningar, amatorteater och studier.
Del var ej sa vanligt att prasterna pa den tiden samlade ungdomen kring sig pa detta salt.
Farbror vackte nog darfor en del ont blod pa konservativt hall, men han gick rakryggad
sin vag framat och blev nagot av en pionjar for vara dagars storstilade sociala ungdomsverksamhet.
Nar det med tiden blev en klubb av konfirmatioiisganget var Farbror sjalvskriven som
ordfiirande. Han kvarstod pa den posten till 1928, da han eftertraddes av Oscar Eriksson.
Hellas hedersordforande blev Klefbecks titel och han foljde under hela sin levnad med
intresse sina gamla grabbars framgangar och nederlag.
Ernst Klefbeck, som var fodd i Skara den 25 december 1866, dog pa varen 1950. Han hade
da under manga ar varit kyrkoherde emeritus. En dag i maj fordes han till den sista vilan.
Hans minne skall lange leva bland gamla forsamlingsbor och Hellasgrabbar. For de yngre
hellenerna ma bans namn bli en fortsatt ledstjarna, ty det kommer evigt att vara forknippat med Hellas. Och det efterfoljande ma kanske ge ledstjarnan en forklarad glans. Historierna om Farbrors enkelhet i umganget med sina medmanniskor ar legio. Han var en enkel
natur och kanske darfor sa stor. — Som manniska och ledare for ungdom.
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1908

Pastorns
Gossar
blir en
klubb
kunde stalls i ivivelsmal
ligen ban s,ti ursprung
nmgsredakiiirens graa hai
Har
vilka mikroskopiski undersokta
Sill eller dylikt. Har finnas avir

rial den egeni• orsaken (ill Torra tidva vid handen. an de
nng med en smOrgfls,
k av saval extra pnma

landssmor som Zeniths margdnn,
ja nil och med stekflott bar tck
ligl alt li i med sin franvaro Fran denna publiki
For ait Fylla en lange kani behov av pnroa nojes. och
intresselisnmg mom P. G.-kreisen. bar Forra tidningens
redaktdr Tiiure Nilsson, sSsom ansvang For tcckmngarna.
och Elis Frdberg, sasom redaktor. beslutat stana delta
sioranade ndmnt'sforetag. som enJdSi kan bara sig under

fram pi den la ndnines ytierligare spridnmg Som i
rangens utstyrsel till all boqa med kanske icke komn
ill blifva sa prydlig. som vt onskai. enar delta med

lumren. och silunda giva oss de nodiga bidrjg, vi
ilia delar gagnar P G
Alias Eder
ELIS FROBERG-

Utvecklingen gick framat. Fran att ha
varit ett gang grabbar utan stadgar och
avgifter blev Pastorns Gossar en klubb.
Idrotten var det dominerande inslaget.
Och ar 1908 den 22 oktober invaldes P. G:s
Sim- och Idrottsklubb i Riksidrottsforbundet.
Samma ar i december utkom klubbens
forsta medlemsblad under namnet Pegasen.
Redaktor var Elis Froberg, som gick bort

i unga ar. Han bodde pa Asogatan 81, saledes i Sofia forsamling. Han var tillika
ansvarig utgivare. For teckningarna svarade en gosse vid namn Thure Nilsson-Tideblad. Av anmalan framgick att tidigare
hade utkommit en publikation i summa ett
exemplar. Delta ex. hade cirkulerat bland
medlemmarna och aterkommit till redaktionen i sadant skick, att dess ursprungsmaterial var svart faststalla. Det fanns bl.a.
fingeravtryck i bade sill, landssmor och
Zeniths margarin. — Ett foregangsmarke
till dagens Tre Ess — smakar som smor.
Den forsta upplagan av Pegasen trycktes i 500 ex., som man raknade skulle saljas
till medlemmar och bekanta. Losnummer
15 ore exemplaret. Ack ja! Det var da del.

Fran Hammarby sjo. Kvarnen beldgen pa det bergtparti, dd\ hoghusen vid Danvikstull
utgor en imponerande anblick.
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1909

Marsch
framat
Sondagen den 28 mars 1909 var en stor
dag i PG:s historia. Del var simmarna som
da skulle visa vad de dog till i gamla
Malarbadets stora simhall. Gamla Malarbadet var belaget pa Hantverkaregatan i
narheten av Kungsholms kyrka.
Farbror hade i del langsta stretat emot,
ty enligt Pegasen var ban sa klentrogen.
Han var tvarsaker pa att del skulle bli ett
lysande fiasko. Men sa blev del ej.
Bland namn att namna fran del forsta
simarrangemanget kan vi bar upprakna
Rikard Dahlberg, som raknas som skapare
av hellensk simning, Nisse Wind, August
Hjertzell och Kalle Haglund, sedermera
lopare av klass. Robert Andersson — "Robban" ock kallad — fran SKK tavlade mot
ett femmannalag fran PG. Med en sekund
vann PG-gossarna.
Under detta ar gjorde man ocksa en resa
till Varmland under tiden 28 juni till 17

juli. Enligt forhandsreklamen i Pegasen
skulle densamma omfatta tva grupper. Tio
dagar skulle varje grupp vara borta. Och
priset! Kronor 20: — i ett for allt.
Kalle Lindblom hade under aret basta
tiden i lopning 100 m med 11,3 sek. och
pa 200 med 24,9 sek. Kalle Haglund hade
lopt 400 meter pa 51,9 sekunder och Sven
Montan 5000 pa 16,45 min. For att nu
namna nagra annu levande hellener.

Fran Mejtens grand, i vars narhet den s. k. "Hyddan"

lag. Ett av Hellas forsta hemvist.

1910
. . .

- - . - - .

FOR

Framgdngarna
borjar
visa sig

Omslaget till PG:s stadgar med den bevingade hasten, som foljt Hellas genom dren.

Hellas allmanna idrott visade redan fran
starten gott gry. I Sleipners terrang tog PG
1910 andra lagpris i klass III, och i IK
Vales terrang blev del lagseger. Kalle Lindblom blev klubbens andra juniormiistare
inoni distriktet genom att vinna tresteg.
(Kalle Haglund var klubbens forsta juniormastare, i del ban vann JM pa 400 m
1909.) Vart stafettlag: Kalle Lindblom,
Kalle Hellgren, Erik Lindblom och Kalle
Haglund triumferade nagra ganger delta
ar over stjiirnklubbarna AIK (!) och IFK.
For sekinernas anskaffande var PG:s
teater en sak att rakna med, och 1910 gav
man "Magakriget" med bl. a. broderna
Gustaf och Gunnar Lannmark. Gustaf
Lannmark gjorde sig kand som en duktig
tecknare i dagspressen. Bada gick tyvarr
bort i den verksamma medelaldern.
Tyvarr upphorde Pegasen att utkomma
ganska snart, varfor denna kavalkad, nar
det galler aren 1910—1916, kanske blir
ganska summarisk. Naturligtvis finns det
val protokoll fran dessa tidiga ar, men vi
bar tyvarr ej kunnat spara desamma.
Man kan nog konstatera, att det redan
fran borjan visades framatanda och sjod
av liv bland Pastorns Gossar.
Duktiga ledare och organisatorer tillika
med duktiga idrottsgrabbar fanns tydligen
redan fran borjan.
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En fotvandring till Vastergotland ingick
i verksamheten under aret. Den forsta
vandringen agde rum 1907, da farden pa
kanalbaten "Smedjebacken" stalldes till
Dalarna. Bland besokta platser marktes
Leksand, Rattvik och Mora. 1908 slet man
sulorna pa Gotland, och 1909 besoktes Selma Lagerlofs mangbesjungna Varmland.

Sofia kyrka, grundlagd 1903, invigd 1906. Teckningen utford av Sture Oberg till "En bok om
Sofia" som utkom 1956.

1911

Tre DM till
Pastorns
Gossar
De tva kallarna — Kalle Haglund och
Kalle Hellgren, den senare sedermera
operasangare pa kontinenten — vann respektive 800 m och staende hojdhopp pa
DM, dar del dessutom blev seger i stafett
4 X 100 m. Vid SM tog P. G. hem 5 poang
pa masterskapsstandaret genom de tva
namnda i samma grenar. Stafettlaget blev
trea pa 4 X 100 m.
Teatersektionen spelade tva pjaser.
"Sven och liten Anna" hette den ena. Den
andra var "Karlek och Zoologi". Broderna
Nisse och Erik Lindblom spelade framtradande roller infor fulla hus av mammor.
pappor, fruar och flammor etc.
Man bestod sig tydligen med en segelsektion i PG delta ar, som framgar av den

P

*

HOGLOFTET

Skanstn

Ndjesarrangemang har i regel fdtl finansiera de
fiesta idrottsklubbarnas verksamhet i Sverige. Har
ar en biljett frdn PG:s fdrsta dr.

biljett till en bal som aterfinns harovan.
Vi har funnit den bland en del efterlamnade papper, som tillhort Simon Alenius,
en av PG: s och Hellas forgruiidsfigurer
genom aren.
Som framstaende klubbledare vid denna
tidpunkt marktes Edvin Olofsson och
Einar Alander. Tva eldsjalar, varav den
sist namnda fortfarande ar i livet.
Ur ett tidningsklipp fran 1911 saxas nedanstaende rader ur en Uppsala-tidning:
"Upsala Simsallskap hade i gar en lyckad
uppvisning. Vadret lampade sig utmarkt
for en vistelse i det vata elementet. . .
Efter nagra konsthopp fran torntrampolinen, bland hvilka man sarskilt
lade marke till nagra vallyckade mollbergare, hela och halfannan volter 6. d. spelades en polomatch mellan ett lag fran P. G.
(Pastorns Gossar) i Stockholm och ett lag
fran Upsala simsallskap. Stockholmarna
voro snabbare och mera samspelta an de
otranade upsalaborna och afgingo ocksa
som segrare med 4 mal mot 0.'"

Sofia kyrka bland fallande hostlor. Ocksa ur "En
bok om Sofia". Tecknare Sture Oberg.

1912

PG blir
HELLAS
Del fdrsta Hellasmdrket ritades av Gunnar Eriksson, bror till eldsjdlen Oscar. Kitchen ar utford
efter ett tygmarke, som vi funnit bland Simon
Ahlenius efterlamnade helleniana.

PG: s Sim- och Idrottsklubb lat litet
tungt, och 1912 beslutade man sig for att
finna nagol annat namn. Farbror yrkade
mycket energiskt pa ett namnbyte. Ivar E.
Sjonander, sedermera en av Hellas mest
nitiska kassorer genom aren, lar ha varit
den som kom pa det forlosande ordet:
HELLAS. Gunnar Eriksson ritade det forsta klubbmarkel, som i forstoring ses har
ovan.
Samma ar fick man ocksa den grona
klubbdraklen. Den lar vara inspirerad av
en deltagare pa de Olympiska Spelen i
Stockholms Stadion, namligen en av finalisterna pa 100 m, sydafrikanen Patching.

Denne var ikladd en vacker gron drakt,
som anammades av Hellas-grabbarna.
Teatersektionen, som vi sagt redan fran
begynnelsen visade stor livaktighet, spelade delta ar August Blanches "Herr Dardanell och bans upptag pa landet". I en av
rollerna aterfanns Harald Wiklund (senare
valkand rektor for Barlockinslilutet).
Fyra Hellasgrabbar dellog i de Olympiska Spelen, namligen Selh Lewin pa 100 m,
Kalle Lindblom 400 m och Karl Haglund
(sedermera manga ar Hellasbladels tryckare) pa 800 m. Tillika dellog Manne Nilsson, som vid svenska maslerskapen pa Sladion samma ar blev trea i Slav pa 350 cm.
En Iredjeplals i slafelllopning kan ocksa
noleras fran SM della ar.

Fran en traningskvdll i Enskede. Manne Nilsson ar den som som poser i olympiadressen for att citera
bildens dgare Herbert Lindell.
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1913

Dagbladsdebut
SVENSKT REKORD
Svenska Dagbladets stafettlopning agde
rum forsta gangen ar 1913. Hellas deltog
med tva lag, som blev sjatte och trettonde.
Sven Montan blev tvaa i Sundbybergs terrang och Manne Nilsson tvaa i SM-stav pa
en cm battre an aret forut. Oppat sa gar
del oppat. . . Pa hostkanten slog Hellas sitt
forsta svenska rekord. Del var i stafettlopning 10 X 100. Tiden noterades till 1.54,7.
Grvmden till Hellas rykte som stafettklubb
lades da.
Hellas var en av de forsta foreningarna
i landet som bildades en sarskild ungdomsavdelning. Del var 1913 som Rikard Dahlberg kom pa den iden, en ide som aldrig
har forfuskats. Men mer eller mindre stark

har naturligtvis aven ungdomsavdelningen
varit i konkurrensen.
Skidor stod ocksa pa hellenernas program. Forst endast i form av utflykter i Soders omgivningar. Man hade storskogen in
pa knutarna i dessa dagars Stockholm. Sa
smaningom blev del tavlingar, och de lar
man ha borjat med omkring det ar som
vi har skriver om, da man faktiskt kunde
satta pa sig skidorna utanfor porten i husen pa Soders hiijder. Men sa fanns det ej
sa mycket bilar pa gatorna pa den tiden.
Sladar och bjallerklang horde vintrarna
till. Och naturligtvis var vintrarna mycket
battre da an nu. Ty det var ju i den
gamla goda tiden, som man alltid sager.
Dvs. nar man ser tillbaka och manga ar
forrunnit.

Har ar ett gang hellener efter trailing for den forsta Dagbladsstafetten. Kortet, som ar
taget utanfor Stadion, tillhor Adolf Strom.

1914

Hellensk gymnastik visas
Stafettframgangarna fortsatte och i Dagbladet forbattrade man fjolarsplaceringen
genom att bli fyra. Man slog ocksa ett
varldsrekord i stafett. Distansen var 4 X 200
m och varldsgossarna hette Axel Albe,
(nuvarande chefen for Sjohistoriska museet), Habba Dennel, Kalle Haglund och
Kalle Lindblom. Korta stafetten loptes pa
44,9. Manne Nilsson tog ett nytt steg mot
hojden genom att i stavhopp notera 360
och bli tvaa i en stadsmatch i Budapest,
dar ocksa Kalle Haglund blev trea pa
800 m med 1.59,7. Del var samtidigt som
skottet i Sarajevo foil, upprinnelsen till det
forsta varldskriaet.

Gymnasterna som ovat flitigt ansago sig
nu mogna for sin forsta uppvisning. Densamma agde rum i Katarina Brandkars
gymnastiksal pa Tjarhofsgatan, dar man
under nagra ar haft sin traning forlagd i
Ijuset fran en Luxlampa och i tva a tre graders "hetta". Forsta varldskriget hade borjat rasa och det var bar da bud aven i gamla Sverige. Tyvarr skulle manga av oss fa
vara med om annu ett varldskrig.
Simmarna fortsatte ocksa sitt idoga arbete och Hellas namn borjade mer och
mer lysa fram inom det svenska idrottslivet, som med de Olympiska Spelen hade
fatt en knuff framat.
Hellas forstz gymnastiktrupp i
traning for den forsta uppvisningen. Kortet tillhdr Adolf
Strom. (Bilden overst.)

Ett simmaregdng fran PG:s
och Kappis tidigare dr. I frdmre raden langst t. h. Simon
Ahlenius. D:o t. v. Rikard
Dahlberg.
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1915

Forsta
svenska
mastaren
Manga svenska masterskap har under
arens lopp hemforts av hellener i diverse
grenar. Det forsta svarade Manne Nilsson
for, som i SM-tavlingarna pa Stadion 1914
vann stavhoppet pa 370. Manne mindes
med gladje delta i ar pa sin sjuttioarsdag.
I Dagbladet blev del ett nytt fall framat
genom att de grona blev trea. Stafettrekordet 10 X 100 m battrades pa och noterades
nu till 1.54 blankt.
Hellas forsta Stadion-arrangemang i belt
egen regi skedde under nagot av aren 1914
eller 1915. Strateg for det hela var den aidre av broderna Lindblom lydande fornam-

Stafettlopare
i
Norrkbping
1918. Fr. v. Olle Hogland,
Eric Schorling, Nisse Sandstrom, Hagbard Dennel, Sven
Malm. Sittande fr. v.: Eric
Frisell, Martin Jerlenius och
Eric Pettersson. Kortet tillhor
Herbert Lindell.

Manne Nilsson den forsta svenska mastaren.

net Nils. Han ar numera sedan manga ar
bosatt i Sodertalje. Vid sin sida hade han
Oscar Eriksson, Edvin Olofsson och
"Sima" Lundkvist.
Det radde naturligtvis stor gladje i liigret
over Mannes masterskap, som gav upptakten till bargandet av atskilliga dylika i
olika grenar. Men det visste man ju ej da,
men som all ungdom gor: man hoppades.
Och att forhoppningarna ej kornmit pa
skam ser vi av det foljande.

1916
IEILASBLADET
Manadsblad for Sim- och I d r o t t s k l u b b e n
== H E L L A S
==

ANNONSPR1S:

1916

APRIL

Helleniancrt
Rorjan till forverkligande av en gamm
med fullbordad. De dagar som B att har v
tiorde ha en uppeift atl fylla. Den utbr

Soderforeningarnas vinteridrotts*
tavlingar.
Hellas ndr 3:ttje plats i tiuvudtavlingen med
1.216.5 poang.

den praijel ulSt av Hellas sSsum mdnslerklubb, all! talar
fiir niVdvandiRheten av at! fa delta medlemsblad.
vi riikna hell sakcrl pa jn rm-stadsi'n t h r var yoda vilja
finnes bland Eder. da framsl med lanke pi att vi aro enkla
bindjjidp kink bland alia vara prnktiEa pojkar och darfbr
-1"! sia >-ar ocb en frill som sa onskar alt bidraca t i l l
—•rsel Sa lanct utrymmtt och lamplighelen

gtan hii de olika medlemma
-'• i-tkorrfjakl.

Med den for

Hellasbladet fodes
Arets storsta handelse inom Hellas var
att klubben anyo borjade utge ett medlemsblad. Hellasbladet foddes och bestar
som bekant an i dag. Kroner 25: — kostade det att fa behorighetsbevis. Summan
betalades av Farbror ur egen portmonna.
Erik Lvmdkvist, "Sima" ock kallad, blev
den ansvarige och ar sa an i dag. Han blev
ocksa tidningens forsta redaktor, men har
haft manga eftertradare. Ur skaran kan
namnas: Sven Lindhagen i Idrottsbladet,
Emil Salgard, Herbert Lindell, Pelle
Stromberg, Eric Kohler, Nils Wennstrom,
Hugo Bjork, numera redaktionschef i
Stockholms-Tidningen, Bertil Nordenfelt
och Karl Lagerqvist, som i duo hade hand
om bladet 1932—34. De eftertraddes av
Erik Pettersson, Hellas-Pelle, hellensk
olympiaman i Los Angeles pa 10 000 m.
Efter honom, 1936 slog sig Rolf W. Jonson ned pa redaktionsstolen och salt stadigt i den till 1950, da Hellas nuvarande
ordforande Arne Marteng tog hand om
redaktorsskapet. For nagra ar sedan gjorde
Rolf W. come back och skoter an i dag
sysslan.
Fran idrottsfronten 1916 kan namnas
att bade allman idrottare, simmare och
gymnaster visade sig pa styva linan. Kalle
Lindblom dominerade fortfarande i lopning pa sprinterdistanserna och holl klubbrekorden pa 100 yards med 10,7 och pa
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100 m med 10,8 sekunder. Tider av klass
an i dag.
Kalle Haglund erovrade ett av de Westergrenska traningsprisen pa 800 m. Dessutom tog Hellas prisen pa 4X100 och
4X100 m. Nils Sandstrom tog ett pa 200.
Ungdomslaget segrade i sin klass pa
Svenska Dagbladets stafett medan forstalaget blev trea i huvudklassen.
En utfard till Kalltorpssjon blev fiasko
pa grund av regn. For att ta skadan igen
inbjod Farbror i stallet grabbarna till sin
stuga i Neglinge pa Pingstdagen.
I September arrangerades en manskensfard med Gasaccumulators bat, som avgick
fran Slussen kl. 8.15.
Pa juldagen fyllde Farbror 50 ar och
blev hyllad av sina grabbar bl. a. med
en stor tavla malad av Thure NilssonTideblad. Motivet var Farbrors villa i
Neglinge. Ur Hellasbladet saxar vi foljande
stycke kring denna handelse:
"Vi Hellener och P.-G. :aner som sa rikt
fatt med av delta, vi begagna tillfallet pa
Farbrors halvsekeldag — att uttala vart
varma tack. Den overflodande kansla tacksamhet, den vordnad vi aga, den onskan
vi sjalva ha att all den sadd som fran Farbrors sida nedlagges i unga sjalar matte
bara rik frukt, alia dessa varma och hoppfyllda kanslor innesluta vi i var enkla hyllning." — Forfattaren okand.

7977

Sven Malm
vinner—
SM
Sven Malm i full speed over hdckarna.
SM-tecknet blev lonen for modan.

Vid svenska maslerskapen i allman idrott
pa Stadion vann Sven Malm delta ar hack
400 meter pa svensk rekordtid. Pa sprinlerdistanser gjordes i ovrigt goda insatser av
Nisse Sandstrom och Eric Schorling. I stafetterna lyckades det inte riktigt for de
grona men det blev andraplaceringar bade
pa 4 X 100 och 4 X 400 m.
Dagbladet gav ungdomslaget sin fjarde
seger. I huvudklassen blev Hellas anyo
trea. Fredrikshof och Gola var fore.
Simmarna ulkampade en match mot
Goteborg. Man segrade for tredje gangen
och vann for alltid den uppsatta bucklan.
Edvin Olofsson, mangarig styrelseledamot och slitvarg inom klubben liimnade

Stockholm. Dock ej Hellas! Kommentar i
Hellasbladet: "Vi kunna alltsa inte i sanima utstrackning som forut begagna oss av
Hr Blombergs Bokhandel vid Folkungagatan." Edvin hade namligen varit anstalld
i Hr Blombergs bokhandel, som formodligen ocksa var nagot av expedition for
Edvins kara Hellas.
Vid ett manadsmote holl professor Kjellen ett foredrag om det for svensk karaktar
utmarkande. Sjalarna fick tydligen sitt i
Hellas aven ar 1917.
Samma ar blev Ivar Sjonander kassor.
Han var f. 6. den som givit ganila PG
namnet Hellas. I styrelsen delta ar hitlar
vi namn sasom: Yngve Elmgren, Paul Brewitz och Sven Wallbom.

En av Hellas uppnisningstrupper i gymnastik. Bland gossarna pa bilden har vi igenkant Nils
Fogsten. Sven Victorin, Nisse Luthman, Artur Ringborg, Carl Aw ell, G. Hamrin, "Skallran",
Gunnar Carlsson m. fl.
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1918

Veklingar —
tioarsjubel

Mtm/vi/Mff/j
Den 30 mars 7978 inbjod man till pa.skbal pa Gillet. Harry Janson hade ritat
den eleganta biljetten.

I Trettondagshelgen hade man spelat
teater pa Stora Teatern, belagen vid nuvarande Medborgareplatsen, pa den plats
dar hotell Malmen nu ligger. Man gav
"Broderna Ostermans huskors" infor fulla
hus.
Aven bandy fanns med pa klubbprogrammet. Hellas slog Hammarby med 1—0
i Pokalserien. Juniorlaget med sedermera
gotaiten Curt Branting i spetsen hade dock
ingen storre lycka med sig utan forlorade
en match mot Johanneshov med 0—7. Man
vann sedan over Jarla med 5—1. Gota var
dock for svara och vann med 5—1. Trots
"Bralles" (Branting) energi och Strobergs
fina malvaktsarbete.
Svenska Dagbladets stafett gav ater ungdomsseger. Ettan blev dock endast femma.
Sven Lindhagen gjorde en del konimentarer i Hellasbladet. Vi saxar: "Alt man
forstor sig pa att lopa landsvag ar bara
prat, varfor blir aldrig andra klubbars 16pare sa forstorda? Varav kommer alia dessa senstrackningar, muskelbristningar, benskador och andra moderna foreteelser.
Aldrig fingo sprinters sadana akommor
forr. Tank pa Knut Lindberg. Sparkade
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fotboll en halvtid lopte 100 m under pausen, och kickade ater en halvtid men satte
samtidigt nya rekord, nagot apokryfiska
visserligen, som ingen kan na upp till. Och
forr forsiggingo ju tavlingar ofta pa landsvag, for att inte tala om "Parkens" cementbana. Genom att inte harda sin kropp,
utan att verkligen pafresta den, blir man
en dylik skor och veklig tavlingsmaskin,
som horde inlaggas i en ask inlindad i
bomull och forses med paskrift: Aktas for
stotar! Denna sida uppdt! Ovardigt svenska idrottsman. En sund sjal i en sund
kropp."
Jaja, allt gar igen. Vi tycker oss ha hort
visan i senare tid.
I Kopenhamn hemforde Hellas den s. k.
Ben-Hur-pokalen for alltid genom Schorling, Hagbard Andersson (Dennel), Kalle
Haglund och Sven Malm.
I junior-DM i simning segrade Adolf
Hellquist i raka hopp. Sven Blumenthal
blev tvaa pa 200 m brostsim. Tid: 3.30,7.
Aven brodern Erik var med och harjade
medan Cornelius Berglund, som horde
vunnit 100 m fritt, ej stallde upp.
Nils Sandstrom och Herbert Lindell fyllde 25 ar och hyllades av Farbror i Hellasbladets spalter. Spaltutrymmet var tydligen ej sa dyrt.
I ovrigt harjade spanska sjukan i de
grona leden. Manga nekrologer fyllde medlemsbladets sidor.
Den 24 november firades 10-arsjubileumet. En minnesskrift gavs ut. Enligt forhandsreklamen skulle den erhalla den vardigaste utstyrsel.

19/9

Dubbelt i
SM-stafetterna
Den storsta framgangen under Hellas
elvte ar var dubbelsegern i stafettlopning
vid SM i Karlstad. Man hade sant en liten
men naggande god trupp bestaende av:
Nisse Sandstrom, Eric Schorling, Sven
Malm, Habba Dennel och Curt Branting. Den senare reserv. Pa 4 X 100 blev
segrartiden 44,5 sek. Pa 4 X 400 noterades
1.33,3 min. En klang- och jubeldag for
Hellas i solskensstaden.
I ovrigt kannetecknades idrottsaret av
idogt arbete bade inom simning, gymnastik, skidor och schack, dar Harald Mellin
"Mella" var ledare. Aven skridskoakning
holl man tavlingar i.
Gymnasterna avverkade sin elvte gymnastikuppvisning den 29 mars. Nisse Karlsson (numera Fogsten) ledde truppen med

sedvanlig brio. Katarinagrabbarnas valkanda och klammiga musikkar svarade tillsammans med Sven Ahlgren, och Svenne
"Basun" kallad, for den musikaliska underhallningen.
I Svenska Dagbladets stafett forbattrade
man fjolarsresultatet och blev fjarde lag
i huvudklassen. Ungdomsgrabbarna vann
ater.
Einar Alander, nitisk medarbetare i
skilda funktioner, lamnade kungl. huvudstaden for jobbets skull. I Hellasbladet avtackades han pa det varmaste.
En stor handelse under aret var, att man
antligen kunde inviga sin klubbfana. Den
hade lange varit pa gang. Ytterligare ett
framsteg saledes.

Hellener i Uppsala 1920. I frdmre raden Herbert Lindell, Calle Aw ell och
I var E. Sjonander. Bakre raden: "Sima" Lundkvist, Yngve Elmgren, Sven
Wictorin, Curie Sjoberg, som ocksd syns pa bilden intill blev
svensk mdstare i mellanhopp, och Hasse Bjorklund.
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1920

Olympiska
hellener
Tud olympiadeltagare 1920. Frans Persson och
Curt Sjoberg. Stadiga gossar med kraft i arm.
Kortet Lindells.
De forsta Olympiska Spelen efter varldskriget agde rum i Antwerpen. Hellas fick
med atta man i den svenska truppen, i det
att Frans Persson ("Cirkus") Curt Sjoberg
och Gosta Torner blevo uttagna till gymnastiktruppen och Nisse Sandstrom, Georg
Lindstrom och Sven Malm kom med i allman idrott. Dessutom deltog Gosta Runo
i modern femkamp och Fausto Acke, den
senare bade som gymnast och diskuskastare. Swall och Sjonander var med som "korrespondenter" till Hellasbladet. Gymnastikgrabbarna erovrade guld, medan de 6vriga lyckades mindre val.
Curt Sjoberg erovrade ett svenskt masterskap i inomhushopp. Han vann niimligen mellanhoppet pa 440 cm.
I Dagbladet slog Hellas soderkonkurrenten Linnea och blev tvaa efter Gota. Traffen efter loppet for dagbladsloparna holls
ute hos "Dicken" pa bans stalle i Enskede,
ty han hade god plats i sin handelstriidgard. Man samlades utanfor kafe
Vilan och tagade i gasmarsch med
musik i taten ut till Dickens stalle.
Fyra lag hade man stallt upp med,
sa det var ett stort uppbad i
marschen.
I en vattenpoloturnering oni en
av Hellas uppsatt pokal segrade
SKK med Hellas pa andra plats
fore Neptun. Den s. k. Stromsimningen som startade fran Stadshuset med malet bortom Djurgardsbron arrangerades delta ar for

Man roade sig Sven i hemmamiljo till
omvaxling med idrott och administrationsjobb inom Hellas. Hdr ett glatt gang
hemma hos Oscar Eriksson pa Oscarsdagen 1918.
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forsta gangen. Hellas belade en femteplats.
Tjugomannasimningen hade premiar den
18 april.
I allman idrott vann Hellas dubbelt i
stafetterna. Martin Jerlenius, Sven Malm,
Schorling och Nisse Sandstrom lopte
4 X 100 och pa 4 X 400 lopte Jerlenius,
Sandstrom, Curt Branting och Malm.
Herbert Lindell som varit redaktor for
Hellasbladet nagra ar skuddade Sveriges
stoft av sina fotter for studier i Amerika.
Han eftertrades av Emil Salgard, som pa
den tiden hette Jonsson.
Klubben hade 829 medlemmar. Fram till
november hade 759 erlagt sin medlemsavgift medan 70 ej erlagt sin arstribut.
Orienteringssporten hade borjat bli popular. Soderforeningarna ordnade en tavling for tiomannalag, dar Hellas vann lagpriset. Individuell segrare blev Erik Akerlind ock "Torparn" kallad.
I Hellasbladet konstaterades att skidloparna med sin sega uthallighet och i allmanhet battre orienteringsformaga synes
ha tagit denna tavlingsform pa entreprenad.

1921

Varldsrekord
i stafett
Kalmar-Pettersson (Bjorneman) var ocksa hellen en gang i varlden. Olympiasegrare i Idngdhopp 1920.

Stafettmasterskapen forsvarades och darjamte sattes nytt svenskt rekord pa 4 X 400
av kvartetten Georg Robell, Sven Malm,
Nisse Sandstroni och Georg Lindstrom.
Samma gossar slog sedan varldsrekordet i
stafettlopning 1.000 m pa en tavling i Maimo. Varldsrekordtiden blev 1.59,3. Gamla
rekordet hade ett tyskt lag. I Dagbladet
kom Hellas trea. Ungdomslaget blev besegrat genom slarv fran tavlingsledningens
sida. En stangd grind utestangde Hellas
fran segern. Grindar skall vara stangda,
men i det har fallet borde den varit Sppen.
Stadslopningen hade premiar och Hellas
blev trea i klass II.
Den andra tjugomannasimningen blev
en seger for SKK, fore Neptun och Hellas.
Vart lag forbattrade sitt resultat fran aret
fore med over 10 sekunder, men det hjalpte tydligen icke.
Gymnasterna hade en uppvisning i Eskilstuna. Pa gymnastikens dag gav man
ocksa en uppvisning pa planen framfor
Riksdagshuset.

Georg Werner hade dykt upp i simmarganget. Han blev under aret juniormaster
pa 100 fritt med tiden 1.09,8.
Den forsta Visby-resan, som lange planerats, agde rum. Man gav uppvisningar i
simning och gymnastik. Det hela blev
stor succes och man ordnade i fortsattningen flera resor till Hansastaden.
I Stockholm var Hellas den forsta foreningen som startade budkavletavlingar i
orientering. Resultatmassigt blev det ej sa
bra for var del, men arrangorsmassigt var
det en god framgang framst genom Oscar
Eriksson, Erik Lundkvist och Emil Salgard. Bland orienterarna marktes namnen:
"Torparn" Akerlind, Edvin Alander,
broderna Broden, Josef Ivarsson, Bjorn
Bjuggren, Kalle Haglund m. fl.
Medlemsantalet hade under aret stigit
till 920. Av dessa hade 768 i slutet av aret
betalat sin avgift. Tyvarr resterade 152
med avgiften, varfiir de fick en athutning
i Hellasbladet. Till den verkan det hava
kunde.

Fran den forsta Visbyresan.
Tvaa fran vanster dr Costa
Nygren. Ldngst till hoger
Karl Lagerqvist. Kortet
tillhor Sven Wallbom.
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1922

Skidakarna vinner DM i budkavle
Hellas teater, som raknade sina anor
langt fore klubbens fodelse, firade sin tjugoariga tillvaro nied jubileumsforestallningar i Sodra Latins gymnastiksal. Tidpunkten var som vanligt Trettondedagshelgen. Pjasen hette "Ann-Sofies giftermal". Fabian Ernolf, Sven Wictorin, Erik
Lindblom, Edvin Olofsson, Gunnar Lannmark, Ludvig Hellstrom, Alf Malm, Erik
Backstrom och Erse Malm marktes bland
skadisarna.
Skidakarna borjade markas och vann
DM i skidbudkavle. Man stallde upp med
tva lag, som hade foljande sammansattningar: Lag I: Henning Larsson och Helmer Lindstrom — Edvin Svensson och
Ragge Roosvall — Giinnar Franzen. Lag
II: Oscar Eriksson och Sven Lindhagen
— Josef Ivarsson och Sten Lindhagen —
Ture Tornqvist. Lag I vann och lag II kom
pa 10 :e plats.
I en klubbmatch i simning slog SKK:s
juniorer Hellas juniorer med 61 poang
mot 42. SKK vann faktiskt pa Sten Friberg, sedermera uppskattad hellen, som
plockade massor av poang, men at fel
klubb den gangen.
I Dagbladet var Hellas med i toppstriden
och ledde elva strackor, men sedan kom
Gota. Sammanlagt stallde vi upp med —

hor och hapna — sju lag. Ungdomslaget
blev tvaa aven delta ar.
Stafett 4 X 100 m i svenska miisterskapstavlingarna vann vi ater genom Georg Robell, Gustaf Wejnarth, Sven Malm och
Nisse Sandstrom. Vart II-lag kom pa tredje
plats genom Martin Jerlenius, Georg Werner, Gosta Larsson och Georg Lindstrom.
Individuellt placerade sig Georg Byhlen,
som tvaa pa 400 m efter Nisse Engdahl
med Robell och Wejnarth som respektive
trea och fyra. Aven en del andra grabbar
nadde framskjutna placeringar. Kalle Lager slog klubbrekordet pa 1.500 med tiden
4.12,5. Kalle Haglund holl det gamla. En
klubbmatch mot Gavle Sport vanns med
43—26.
F. 6. hade man under aret en kombinerad gymnastik- och musikfest i Auditorium; vintermarknad i Sodra Latin; maskerad pa Gillet, Annandag Pask, dar man
forresten hade dans litet da och da. En
kombinerad idrotts- och lustresa till Visby
ordnades anyo. I Visby holl forresten gamle hellenen Sven Montan till som gymnastikdirektor. Nojesprogrammet omfattade
ocksa en manskenstur till Lannersta med
angfartyget Gasaccumulator, som Sven
Malm forhyrde for Hellas rakning, i det
ban var anstalld vid foretaget.

Ett mastarelag i stafett: Nisse
Sandstrom, Eric Schorling, Sven
Malm och Hagbard Dennel. Kortagare: Herbert Lindell.
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1923

Simmarna mot toppen
For att borja delta ar fran borjan, sa
spelades som vanligt teater under Trettondagshelgen. Skadeplats: Sodra Latins gymnastiksal. "Flickorna i Askekarr" hette
pjasen och bland skadespelarna marktes
Erik Lindblom, Sven Wictorin, August
Jonasson, Martin Hanirin, Ivar Sjonander m. fl.
Simmarna besegrade Neptun i en klubbmatch och visade sedan pa svenska masterskapen framfotterna sa pass att Hellas blev
nast basta klubb. Sten Friberg, utan professorstitel, blev basta allroundsimmare i
klubbmatchen med 106,5 poang fore Cletus Andersson, Neptun, Cornelius Berglund, Erik Blumenthal, Knut Stromberg
och Georg Werner.
Pa SM blev den sistnamnde tvaa pa
100 m fritt efter Arne Borg. Tid 1.07,1,
klubbrekord. Andra gossar som placerade
sig pa poangplatser var Gosta Larsson i livraddning, Ade Hellquist, svikt och raka
hopp, och Tage Wissnell pa 200 m brostsim.
I DN:s tredje stadslopning vann Hellas

klass II och placerade sig som fyra i hela
tavlingen. I laget lopte Gunnar Franzen,
Nils Westlund, Filip Beltz, Olle Sehlin och
Nils Axelsson.
Dagbladet gav en andraplats efter Gota.
Ungdomslaget kom trea. Vi stallde upp
med fyra seniorlag, ett oldboyslag jamte
ungdomslaget. Jaja, det var da del. I nadens ar 1958 var inte Hellas med i seniortavlingen.
For tredje gangen gjordes en kombinerad idrotts- och turistresa till Visby. Gymnastik och simning stod pa programmet.
F. 6. kan niimnas att man kallade intresserade att bilda en bowlingssektion; att
20-manna gav en tredjeplats efter hard
fight med Neptun; att skidakarna utkampade en klubbmatch mot Thor; att man
forutom till Visby gjorde en lustresa till
Strangnas med simning och allman idrott
pa tavlingsprogrammet; att diverse nojesevenemang ordnades for att fa sekiner i
kassan och att det pa det stora hela var
ett gott ar med SM i stafett 4 X 100 som
den storsta idrottsliga framgangen.

Flickorna i Askekarr. Bland personerna I andra raden har vi som femma och sexa trotts oss igenkanna Gunnar och Ernst Malm, Kortet Swalls.
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1924

Sjuhellener

till Paris
Gustaf
Wejnart
stahkodd f o t .

pa

Olympiska Spelen i Paris var den slora
handelsen 1924. Hellas fick med sju man
i den svenska Iruppen. Det slora namnel
var Erik Byhlen, som i borjan av juni d. a.
Icipl 800 pa 1.56,9, besegrande mangariga
miistaren Sven Lundgren i Gola och slaende Kalle Haglunds lioariga klubbrekord.
Vidare hade Gustaf Wejnarlh kvalificeral
sig i lopning 400 meter. Ovriga hellener
var simmarna Georg Werner, lagkapp
4 X 200 m., Slen Friberg, vattenpolo, Kurl
Sjoberg, sviklhopp, Adolf Hellquisl, d:o
och varierande, saml Sven Wallbom, som
ledare och polodomare.
Byhlen och Wejnarlh skordade var sin
silvermedalj i slafell 4 X 400. Pa 400 och
800 blev Byhlen ulslagen i forsoken, medan Wejnarlh hangde med till mellanhealen pa sin specialdislans 400 m. Ulslagningstiden blev 49,3 sek. Nylt klubbrekord!
Av de ovriga hellenerna var Werner med

Vattenpololaget 1924 i Eskilstuna. Numera
en sanding ,gossar i staten. Fr. v. Sten Friberg, professor, Sven Blumenthal, tandldkare,
Bjdrn Bjuggren, general, Sven Wallbom,
direktor i Simfrdmjandet, Knut Stromberg,
advokat, Erik Blumenthal, ocksa tandldkare,
samt Georg Werner, direktor. Kortet tillhor Sven Blumenthal.

och bargade en bronsmedalj i lagkappsimning. Sjoberg fick tyvarr blodforgiflning, baklerier under traningar i Paris,
och Hellquist nadde icke nagon mer framtradande placering.
I 20-mannasimningen blev hellenerna
trea delta ar efter SKK och Neptun. Dagbladet gav en tredjeplats i utbyte for seniorerna. Ungdomslaget kom Ivaa.
"Atta" Ringborg vann det nyinstiftade
klubbmaslerskapet i bowling. I inomhushopp blev Hellas basta klubb pa DM, och
gymnasterna firade tioarsjubileet av sin
forsta gymnastikuppvisning. Under denna
period hade man hunnit med 18 uppvisningar pa hemmaplan och 11 borla.
I Sladslopningen tavlade Hellas denna
gang i klass I, dar utbytet blev en attondeplacering. Kalle Lagerqvist (Kalle Lager)
blev trea pa sin stracka. I Slromsimningen
kom de hellenska simmarna tvaa efter
SKK.
Ett SM blev det aven delta ar. I stafell 4 X 400 vann namligen kvarlellen
Georg Lindstrom, Georg Werner, Guslaf
Wejnarlh och Georg Byhlen masterskapet
pa svenska rekordliden 3.21,1.
Tage Wissnell blev den forsle Hellassimmaren som slog ell svenskl rekord. Han
simmade 500 meler brostsim pa 8.41 min.

1925

Hellas far eget
friluftsbad
Sven Wallbom, polospelare, ordforande
i
Hellas aren 1934-1937,
mdngdrig ledamot av
Svenska
Simforbundet

Eriksdalsbadet bar betytt mycket for
Hellas i gemen och hellensk simning over
huvud taget. Initiativtagare till detsamma
var Sven Wallbom, soni hade en stor dag
nar detsamma kunde invigas i juli 1925.
Han var ocksa badets forsta intendent. Ett
angenamt samarbete rned Stockholms stad,
som anlade badet och utarrenderade del
till Hellas, bar alltid ratt. Tyvarr bar badet
under senare aren allt mer och mer fall
forfalla, beroende pa tidslaget och drommen om att ett nytt Eriksdalsbad skall
kunna byggas i den mera storvulna stil,
som vi numera ar vana med i Stockholm
vare sig det galler skolor, simhallar etc.
Men att svensk simning under en lang tidsperiod dominerades av Hellas kan vi sa
bar vid en aterblick tacka Eriksdalsbadet forr.
Dagbladsstafetten 1925 gav oss ater en
trea i protokollet. Hellas hade siktat hogre
delta ar, men startmannen Axelsson blev
omkullsprungen i starten och sa var den
dagen forslord. Ungdomslaget Ivaa efter
en hard fight med MP.

I ett lopp mot Edvin Wide och Eklof,
FIF, slog Kalle Lager klubbrekord pa
1.500 m med tiden 4.04,4 min.
Pa SM i allman idrott vann Erik Byhlen
dubbelseger pa 400 och 800 ni. Tiderna
49,6 och 1.54,5. Han blev aven landskampssegrare vid en match Sverige-Frankrike.
I stafetterna blev det inga segrar denna
gang, men tva tredjeplaceringar pa de korta distanserna och en andra d:o i den
langa stafetten var icke sa dumt i alia fall.
Delta ar fick Hellas ytterligare SM. Hor
och hapna! — I faklning genom Helge
Lindau.
I ovrigl var det framgangar pa diverse
hall. Handbollen borjade dyka upp som
sporl, men del var mest efler gymnasliken
som man kopplade av med delta spel, som
sedermera skulle bli en hellensk slorsporl.
Ylterligare tva svenska rekord i simning
saltes pa hostkanten av hellener. Del ena
i lagkappsimning 4 X 100 m. Eskil Lundahl, Erik Blumenlhal, Georg Werner och
Orvar Trolle simmade distansen pa 4.26,4
min. Och den forstnamnde slog ocksa rekordel pa 200 m ryggsim i Norrkoping. Tid
2.59,6 min.
Hellas hillills slorsla framgang i den nya
idrollen orienlering vanns den 1 november, da Hellas vann en budkavlelavling
over Djurgarden, Gola, IFK m. fl. Segerherrarna var Edvin Alander, Erik "Torparn" Akerlind och Gunnar Franzen.
Facit: Ett gott hellenskt idroltsar.

Utflykt kring Hellasmarkerna soder om Stockholm.
Skall vi gissa pa Johanneshov, ddr krafter var i
rorelse for att Hellas skulle fa en egen idrottsplats.
En idrottsplats blev det men tyvdrr ej for Hellas.
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1926

Geor
Werner
forsta
simmastaren
Eriksdalsbadet har betytt mycket for hellensk simning. Har proutagmngar for simborgaremarket.

Skidakare hade Hellas ocksa, men da
liksom nu var del si och sa med vintrarna
pa Stockholms breddgrader. Den 14 februari 1926 utkampades en klubbmatch mot
Thor, Uppsala, om ett nyuppsatt vandringspris. Ett tidigare hade Thor vunnit
for alltid. Den har gangen blev det hellensk seger individuellt. Tio man fran vardera klubben stallde man upp med. Segrare blev Bjorn Bjuggren, sedermera flyggeneral, som vann pa 2.20,37. Thor segrade med sammanlagda tiden 25.49,27 mot
Hellas 26.10,06. Bland hellenerna markte«
i ovrigt: G. Roden, S. Roden, H. Larsson,
E. Akerlind m. fl.
Pmg-Pong, eller som det numera heter.
bordtennis hade man ocksa tagit upp pa
programmet. En klubbmatch mot Bollklubben slutade 10—10.
Bandyn hade en ganska lyckosam sasong.
Den basta i klubbens historia. Speciellt var
juniorlaget av klass. Man besegrade bl. a.
juniormastarna Hammarby.
Svensk mastare i mellanhopp blev Gunnar Ros pa 4,39. Hellas fjortonde svenska
masterskap var delta.
For sjunde gangen arrangerade Hellas
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20-mannasimningen tillsammans med DJN".
Denna gang blev det en andraplacering for
de grona efter Neptun. SKK trea.
I Dagbladet segrade anyo Hellas ungdomslag, medan seniorlaget hamnade pa
sedvanlig tredjeplats efter en hard strid
med landsortslagen. Aven denna gang blev
Hellas forsta man omkullsprungen. Det var
dock icke Axelsson som var olycksfagel
utan en gosse vid namn Erik Lonn. I Stadsloppet blev det en sjatteplats.
Forsta svenske mastaren i simning blev
Georg Werner som vann 100 m fritt pa
1.03,7. Eugen Ahnstrom gladde vid simmasterskapen ocksa hellenerna genom att
bli tvaa i raka hopp. Det skulle sedan bli
segrar i manga ar. Ade Hellquist blev tvaa
i varierande hopp och Nils Dahlstrom
nadde samma placering i livraddning.
Nagra SM i allman idrott blev det icke
cletta ar. Pa juldagen fyllde Farbror 60 ar.
vital och full av arbetskraft, och teatersektionen sag fram mot sedvanlig premiar.
Denna gang hette pjasen 'Riddaren utan
fruktan'. I huvudrollen Ewert Jernstrom.
glad garcon och sedermera nordisk mas
tare i simning.

1927

Allround-ar med rekord
For att borja fran borjan med vinteridrotterna, sa blev Erik Akerlind och Sture
Roden klubbmastare pa respektive 30, 50
och 20 km. "Torparn" dubbelmastare.
Clarence Atterday dok upp bland juniorerna.
Simmarna visar god form under aret
och Eskil Lundahl slar svenskt rekord i
ryggsim den 27 mars med 1.14,8 min. Aven
Tage Wissnell slar anyo ett rekord genom
att simma 100 m brostsim pa 1.19,1. Vid
SM i simning pa sommaren vinner han
sedan livraddningen och blir tva efter Harling pa 200 och 400 m brost. Kurt Berglind
och Olle Ostergren tar var sitt juniormasterskap. I ovrigt marks bland nya simmarenamn Allan Hogberg, Kurt Atterday
och Georg Svensson (Sollermark).
Curt Angur blir svensk rekordhallare
i st. langdhopp genom att pa junior-DM
hoppa 3,24 m. Siwed Ribbing vinner vid
samma tillfalle tavlingen i mellanhopp
pa 4,24 m.
Allman idrott bar en downperiod. Erik
Byhlen visar dock fortfarande goda takter
genom att vinna 800 m i en landskamp mot
Finland. Vid SM var han ej tillrackligt

tranad. Han kom med till finalen men
stallde ej upp i densamma utan siktade
redan da pa finnkampen.
I Dagbladet vann Hellas anyo ungdomsklassen medan forstalaget endast kom fyra.
Nagon kullspringning av forsta man berodde del dock icke pa denna gang, ty
stabile Kalle Lager hade forsta strackan.
Nagra SM i allman idrott blev det ej.
En klubbmatch i allman idrott mellan
Hellas och IFK Helsingfors ager rum i
Helsingfors. Den finska foreningen vann
med 66 poang mot Hellas 50. Bland deltagarna marktes V. Naess, Rolf Dillen,
Kalle Lager, Nils Westlund, Georg Lindstrom och Samuel Norrby m. fl. Den allsvenska poangtavlingen i allman idrott
vanns dock delta ar av Hellas.
F. o. spelar man tennis, handboll, kutar
orientering och spelar teater. Den forsta
revyn hade premier pa Gillet pa varkanten i samband med en basar. Forfattare: Kalle Lager & Seth Levin. Stor succe.
Bland skadespelarna marktes Aug Jonasson, Harald Mellin, Conny Blomkvist, Dillas m. fl. Bland m. fl. aven forfattaren till
denna minnesskrift.

Revydags! Kalle Lagers forsta revy pa gamla Laderlappen. Forfattaren Idngst till vanster. Ddrintill Erik
"Torparn" Akerlind, Evert Jernstrom, Nils Sjoblad, Eskil Lundahl, Sten Lindhagen, Conny Blomkvist,
Ossian Uddenberg, August Jonasson, Ernst Malm, Rolf Dillen, Nils Strdmberg. Sittande: "Slinkeboda
Ndktergalar": Harald Mellin, Tor Andersson, Rolf W. Jonson och Erik Holm, "Holmas". Kapellmdstare: Kjell Sjostedt. Ej med pa bilden.
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1928

Olympiskt
silver till
Byhlen
Erik Byhlen, bronsmedaljor i Amsterdam pa 800 m.
Mangfaldig svensk mdstare. Hogt pa listan bland
basta hellener genom aren.

Efter 20 ars ordforandeskap overlamnar
Farbror ordforandeklubban till en av sina
gamla palitliga grabbar, namligen Oscar
Eriksson. Farbror blir dock vald till
hedersordforande. V. ordf. blir Sven Wallbom. Bland de avgaende markes: Seth Lewin och Emil Salgard. Klubben raknar vid
denna tid omkring 1.000 medlemmar.
Inomhushoppen visar toppresultat genom foljande: Angur, Ribbing och Rolf
Hagstrand, Dillen. Angur blir svensk mastare i staende hojd. I DM vinner Dillen
over Angur i denna gren.
Kalle Lager kommer med en ny revy pa
Gillet. Den skulle sedermera foljas av
flera med sa fina skadespelarnamn som
Ake Soderblom, Harry Brandelius, Rune
Halvarsson o. kompositoren Sten Axelsson.
Handboll, bowling, bordtennis och bandy bedrives i ovrigt under vintersasongen
med skiftande resultat.
, Dagbladet gav Hellas nyrekryterade lag
en saker andraplats och grunden lagges
till manga ^egerrika lopp i denna propagandatavling. Ungdomslaget vann naturligtvis ater. Framgangen firades med en
friluftsfest i Eriksdalsbadet efter del stora
slaget, dar nojda ledare och aktiva samlats. Siktet var dock installt pa kommande
segrar.
Erik Pettersson, Hellas-Pelle, sedermera
kallad, ar ett av nytillskotten och domi-
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nerar vara terranger och vann bl. a. Sleipners och Sundbybergs klass III.
Till olympiska spelen i Amsterdam fick
Hellas med sex man. Storsta triumfkortet
var Erik Byhlen som blev silvermedaljor
pa 800 m pa svenska rekordtiden 1.52,8.
Han vann sedan SM pa samma distans,
medan Samuel Norrby dar blev tvaa i
kula. De ovriga olympiadeltagarna var
simmare, men nagra mer framskjutna placeringar blev del ej for dessa. Tva svenska
masterskap tog dock simmarna genom
Tage Wissnell och Eugen Ahnstrom i respektive livraddning och raka hopp. En
andraplacering i lagkapp 4 X 100 tog
Ewert Jernstrom, Kurt Atterday, Kurt
Berglind och Orvar Trolle hem till de
gronas lager.
Tjugoarsjubileet firades pa Grand Hotell med stor bankett. Hellasbladet kom
ut med ett flott jubileumsnummer under
redaktorsskap av Hugo Bjork. Bland medarbetarna marktes Farbror, Simon Alenius, Swall, Sven Jerring, Ragge Roosvall,
Kalle Lager m. fl. Gymnastiken konstateras tillhora en svunnen epok, enar uppvisningstrupp numera saknas. Orienteringen bar trampat ur barnskorna kan
man ocksa konstatera och i ovrigt presenterar Swall under dopnamn eller smeknamn massor av hellener, som under aren
spelat storre eller mindre roller i den hellenska historien. Dock bar de sakert alia
haft ett varmt klappande hjarta for tjugoarsjubilaren Hellas.

1929

Simstadion i Eriksdalsbadet
Pa initiativ av Sven Wallbom beslot
stadsfullmaktige efter energisk pladering
av framlidne borgarradet Harry Sandberg
ar 1929 att bevilja ett anslag pa 60.000
kroner till ett simstadion i Eriksdalsbadet.
Delta blev upptakten till manga framgangsrika Hellasar i sinining. Erik Adlerz anslalldes som iranare.«
Clarence Alter day borjade dominera
inom Hellas evad del gallde skidakning.
"Clarra" var endast 17 ar vid denna lidpunkl och ulvecklades sa smaningom till
Hellas basla skidakare genom aren. Han
dominerade inom distriklel under manga
ar och gjorde aven manga stora lopp mot
eliten norrifran. Acke Andersson var ock
ell namn av elilklass vid denna lidpunkl.
Tjugomannasimningen firade 10-arsjubileum med en rundradioerad jalleslrid, som
gav Hellas en tredjeplacering efter SKK
och Neplun. Tavlingen agde rum pa middagen i Gamla "Cenlan". Pa kvallen firades jubileel med middag pa Grand och
revy av Kalle Lager.
Bowlarna borjade della ar narnia sig
loppen och f. f. g. var man berattigad att
tavla om DM. Fyra hellener kvalificerade
sig dessulom att vara med i ullagningslavlingarna for VM, som holls i Slockholm pa
sommaren.
Hellas 17: e Dagbladsstafett gav en fin
andraplats. Oscar Eriksson och Acke Johansson hade fortjanslen av Hellas helgjulna insals. Vi borjade narma oss del

eflerslravansvarda: SEGERN! Oldboyslaget kom ocksa tvaa.
Hellas pololag borjade under aret narma sig toppen. I DM-semifinalen spelade
man oavgjort mot Neplun, men omspelsmalchen forlorades. Domaren var mol oss.
Nepluns och SKK:s vallenpolohemegoni
borjade holas. Den maste varnas . . .
Allman idrotl gav f. 6. under della ar
en andra och en Iredjeplacering i stafettSM. Den sislnamnda pa 4 X 1.500 nieler.
Pa 4 X 400 lople A. Lindman, Rolf Dillen,
Jacob Lindahl och Georg Byhlen. Pa
4 X 1.500 "Tierps"-Johanson, Lonn, Petlersson och Byhlen. I hojdhopp kom Berlil
Nilsson Irea pa stora SM. Byhlen slallde
icke upp della ar pa sina paraddislanser.
Erik Pellersson blev sexa pa 5.000 pa
klubbrekordliden 15.25,6.
Del blev ballre uldelning i simning, dar
hellenerna under sommaren hemforde 2
nordiska maslerskap, 1 svenskt, 2 distriktsoch 3 juniormaslerskap. Nordiska maslare
var Georg Sollermark pa 1.500 och Ewerl
Jernstrom pa 100 frill. Kurl Allerday tog
SM pa 1.500. Pa hoslen vann Hellas simmare ocksa den s. k. liomannasimningen,
som da gick i form av tavling 10 X 100
yards. Aven aret forul hade Hellas vunnil
denna lavling. Men segern 1929 ansags ell
slra vassare.
Arel avslutades med en nyarsvaka pa
Grand Hotell. Den forsla i en lang rad
hellenska nyarsvakor.

Visby var populart sommarmal for Hellas nagra
ar. Hdr efter simuppuisningen i hamnen. Ldngst
till hoger: Sven Montan.
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1930

FemSM
i simning
Under arens lopp hade Hellas haft ett
eget klubbrum pa Bondegatan i forsamlingshuset. Det var naturligtvis Farbrors
valvilja som gjorde att vi kunnat fall halla
till darslades. Men ar 1930 ansag styrelsen
att man icke langre skulle ta Farbrors valvilja, att utan ersallning halla Hellas med
klubbrum, i ansprak. Lokal forhyrdes darfor i Slromsborg, som vid denna tid skulle
bli ett idrottens speciella hemvist.
Vintern var dalig, sa skidakarna var icke
alltfor verksamma. "Clarra" och Acke Andersson holl sig fortfarande i taten, och
den forslnamnda var pa tydlig frammarsch.
Genom Eriksdalsbadets tillkornst hade
Hellas aven blivit begavad med en lennissektion. Sondagen den 19 januari utkampade de hellenska spelarna en klubbmatch
mot Nykoping och vann med 5 segrar
mot 2. Nykopings nya tennishall fick darvid sitt elddop. Det var fullt sa det bagnade
pa laklaren. Bland hellenska lennisspelarna marktes: G. Hauffman, Sven J erring,
Swall, B. Almkvist, Sten Lindhagen m. fl.
Bowlarna vann sin hittills storsta seger
i en slagning pa gamla hederliga Mosebacke om juvelerare Kronqvists magnifika
vandringspris. Man vann med 6.086 poang
fore Gota och Linnea.
Aven bandyn hade en fin sasong, och
man avancerade till Pokalseriens kvarlsfinal.
I Dagbladet var det en hard fight mellan Hellas och Gota om segern. Gota drog
dock det langsta straet aven denna gang,
trots att Hellas ett tag haft ledningen med
10 sek. v.
Pa SM i fri idrott, som delta ar blev det
officiella namnet istallel for allman idrott,
tog Samuel Norrby hem titeln i kula.
I ovrigt noterade hellenerna en del loppresultat under sasongen. Erik Pettersson
var det stora namnet med foljande noteringar: 1.500 m 4.02,4; 3.000 m 8.40,2:
5.000 m 14.57,4. Olle Andersson hoppade
710 cm i langd och Nils Bergstrom, Bengt
Gate och Bertil Nilsson hade alia 188 i
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Samuel Norrby, flerfaldig mdstare i kula. En hellen
i Farbrors anda, tyvdrr bortgangen i alltfor unga
dr. Vid sin dod 1955 var han kyrkoherde i Akersbergj.

hojdhopp. Walfrid Rahmqvist stotte kulan
13.92 och hade faktiskt battre resultat an
Norrby, som dock tog SM pa 13,86.
Simmarna tog fern SM. Seger blev det pa
4 X 100 genom Tage Wissnell, Georg Werner, Ewert Jernstrom och Eskil Lundahl.
Jernstrom vann 100 fritt och Georg Sollenmark blev tredubbel mastare genom att
vinna 400, 1.500 och 5.000 m frisim. SMtavlingarna i simning agde rum pa den s. k.
Funkisutstallningen pa Kungl. Djurgarden.
En kvarleva fran den tiden ar Kallhagens
vardshus.
Hellas juniorer blev distriktsmastare i
vattenpolo, och vara seniorer borjade spela
"ungerskt". Grunden borjade laggas till
den raka masterskapskedja som skulle
komma.
Ett svenskt rekord i simning svarade
Hellas ocksa for delta ar. Den 19 oktober
salle man svenskl rekord pa 4 X 100. Det
var Ire fjardedelar av maslarelaget plus
Kurl Atterday (ersalle Wissnell) som stod
for bravaden. Och sa kunde man avslula
arels vicloria med all vinna 10-mannasimningen pa rekordlid. De lio ma namnas:
G. Werner, L. Danius, E. Lundahl, E. Jernslrom, G. Sollermark, G. Gederborg, A.
Hogberg, K. Berglind, C. Allerday och S.
Engren. Swall organiserade segern. Ett
ar avslutal!

1931

Masterskapsframgangar
Simmare pa Malmobesok. Framst i raden Evald
Holmgren, Olle Ostergren, "Mella" Harald Mellin, Ewert Jernstrom, Curt Alter day, Georg Sollermark, ddrefter "Ade" Hellquist, "Swall", Yngve
Elmgren m. fl. I vattnet: Allan Hogberg och "Lille n" Holm.

Hellas teater firade sin 30-ariga tillvaro
genoin att spela "Lars-Anders, Jan-Anders
och deras barn". Fritiof Bjarne regisserade bra, men tyvarr lyste publiken med
sin franvaro. Teatern hade dock under
senaste aret fatt en attelagg i och med det
revybarn som Kalle Lager var pappa till.
For att leka med det barnet dok bl. a. upp
nagra herrar vid namn Ake Soderblom
och Sven Paddock. Och att det blev en rolig lek forstar aven senare tiders Hellasbarn.
Tjugomannasimningen tog avsked av
gamla "Centan" — Sportpalatset vinkade.
Eskil Lundahl satte tva fina rekord i rygg>sim — 100 m 1.12,4, och 200 m 2.42,0. Hellas A-lag slog Neptun i vattenpolo med
6—5, den storsta vattenpolotriumfen hittills. Laget: Sven Hoffman, Sten Friberg,
Sven Wallbom, Bertil Berg, Georg Sollermark, Olle Ostergren och Allan Hogberg.
For att fortsatta med simmarna, sa blev
Georg "Smiling" Sollermark tredubbel
mastare igen Eugen Ahnstrom blev mastare i raka- och Adolf Hellquist i hoga
hopp.

I fri idrott tog Samuel Norrby ater hem
titeln i kula pa resultatet 14,14. Bengt
Gate vann hojdhopp pa 188 cm. I ovrigt
var del hellenskt gront i toppen litet varstans. Landslagsman fick vi ocksa. Samuel
Norrby, Bertil Nilsson och Jacob Lindahl
tavlade med mot Norge. Norrby blev tvaa
i kula, Lindahl 3:a pa 400 och Bertil 4:a
i hojd. Jacobs resultat var nytt personligt
rekord.
I en stort upplagd fri idrottsmatch mot
Gota triumferade Hellas med 1.874,17
poang. Gota hade 1.166,83.
Nya krafter dok upp inom orienteringen.
Och det var full fart inom alia sektioner.
Aret avslutades med nyarsvaka pa
Grand, dar hellenerna kunde aterknyta bekantskapen med Kalle Hellgren, en urhellen, som under manga ar varit borta
fran Sverige i egenskap av operasangare.

Sven Wallbom an
en gang. Kommentarer onodiga. Se foregdende bild av honom.
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1932

Fyra
tiondelar
frdn segern
I Dagbladet blev det detta ar en fantastisk strid mellan Gota och Hellas om segern. Det var sista gangen tavlingen skulle
aga rum i sin davarande form. Endast fyra
tiondelar skilde Hellas fran segern. Oscar
Eriksson var manager och hade val en bade
stor men samtidigt tung dag. Harsmanen
fran seger aven for bans del.
I Stadsloppet belade Hellas en tredjeplacermg. Erik Pettersson gjorde bar en
fin lopning pa langa strackan. Aven vart
andralag gjorde gott ifran sig och hamnade
pa 13 :e plats. Erik Pettersson blev ende
hellen i fri idrott som fick olympiabiljett
till spelen i Los Angeles.
Sju svenska mastare i fri idrott blev arsfacit. Hellas vann 4 X 1.500 m genom kvar-

Trogen arbetare i den hellenska vingarden var Acke Johansson, siffermanniska
och levande idrottslexikon. Tyvarr dod
vid relativt unga ar. Stor fdrlust for var
ledareskara.

tetten Georg Johansson, Stig Holmin, Bo
Hallman och Allen Widman. Ovriga mastare blev Norrby, Lindahl och Gate. Basta
klubb pa SM blev vi ocksa.
I simning blev det ingen masterskapsutdelning, men hellenerna var dock med i
tpppen. Vattenpololaget kvalificerade sig
till finalen i SM, men Neptun var for starka och besegrade de vara med 4—3. I DM
hade dock Hellas triumferat med 3—2 over
Neptun och med en 10—1 seger over SKK.
juniormasterskapet blev Hellas for fjarde
gangen. SM-finalen blev en sensationernas
final, och vart pololag blev foremal for en
specialartikel i Idrottsbladet. Eskil Lundahl fick olympiabiljett bland simmarna.
Vart handbollslag borjade dra sig mot
den absoluta toppen. Och i ovrigt visades
det goda takter bade inom tennis, orientermg, bowling och skidor, utan att man
natt den ovre eliten. Aven Hellas ungdomsavdelningar visade goda amnen i olika grenar, och nagon fara for aterviixten
var det icke heller rekordaret 1932.

Dagbladsseger: Den fdrsta! Jacob Lindahl ISmnar
stafetten till Nils Grunberger 1933.
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1933

Dagbladsseger — Kvartsekeljubileum
Aret for kvarlsekeljubileet blev ett verkligt jubelar. Hellas vann antligen Dagbladet, sorn nu var omlagt till 25-mannatavling pa en delvis ny bana. Aven DN:s stadslopning blev en hellensk triumf genom sextetten Henry Yourstone, Bo Hallman, Allen Widman, Georg Johansson, Stig Holmin och Erik Pettersson.
Samuel Norrby blev svensk miistare i
kula och slog under sasongen svenska rekordet, som vid 1933 ars slut lod pa 15,30.
SM i inomhushopp arrangerades av Hellas. Vi fick dock ingen mastare, men Curt
Angur var niira en titel i slaende hojd.
Handbollslaget borjade sticka upp nasan och blev DM-mastare utomhus.
Sasongens storsta internationella arrangemang i fri idrott de s. k. Elitspelen arrangerades for forsta gangen av Hellas
med deltagande av bl. a. en strong anierikansk trupp. Mannen bakom det hela var
Birre och Gunnar Malm, Hugo Bjork,
Arne Lidstrom i AB m. fl.
Tre SM i simning blev jubileumsskorden.
Georg Sollermark rakade hem tva genom
segrar pa 400 och 1.500 m fritt. Ahnstrom

tog titeln i raka hopp. Pololaget kom for
andra gangen till SM-finalen.
Gamla Hellaspojkar, som bildats 1923,
firade under aret sitt tioarsjubileum. Aven
bowlarna firade sin 10-ariga tillvaro som
sektion, sa det var mycket jubileer.
De tjugofem aren firades med stor galafest pa Grand Hotell i spegelsalen med utdelning av fortjansttecken och medaljer i
massor. Kalle Lager svarade for en revy
och det var klang och jubel kvallen lang.
Ett nytt klubbmarke fick vi ocksa till
var fodelsedag. Mannen bakom delta var
konstnaren Rudolf Persson. Naturligtvis
kom det ocksa ut ett pampigt jubileumsnummer under redaktorsskap av Bertil
Nordenfelt och Karl Lagerqvist.
Mycket skulle kunna skrivas om delta
ar, men da utrymmel i denna kavalkad ar
begransal slular vi med all aterge namnen
pa dem, som inom Overstyrelsen ledde
Hellas oden: Oscar Eriksson, ordf., Sven
Wallbom, v. ordf., Nils Blomkvist, kassor,
Erik Asperyd, sekrelerare. Ovriga ledamoler var: Berlil Nordenfell, Gosla Callius,
Slen Lindhagen, Karl Lagerqvist, Gunnar
och Birre Malm, Erik Petlersson och Bengt
Romander.

Stadslopningsseger. Georg Johansson, Erik Pettersson, Stig
Holmin, Henry Yourstone, Bo
Hallman och Allen Widman.
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1934

Polomastare for
forsta gdngen
Hellas skidakare som efter delta ar under en period skulle komma att dominera
inoni distriktet hyrde en torpstuga pa
Skarpnacks garde. Dar lades grunden till
en hellensk glansperiod pa skidor. "Clarra" Atterday blev distriktsmastare pa 30
km och Hellas tog lagpriset genom den
namnde plus Sven Lundstrom och Sigge
Westin, sporthandlare pa Kungsgatan.
Handbollslaget fortsatte sin marsch mot
toppen genom att bli tvaa i DM inomhus.
En allsvensk serie startades pa hosten.
Inomhushoppare fanns del fortfarande,
som holl sig i toppen bade pa DM och SM.
Vid arsmotet avgick Oscar Eriksson,
efter framgangsrika ordforandear, och
eftertraddes av Sven Wallbom, som saledes
blev klubbens tredje ordforande genom
aren.
Dagbladet gav en ny seger, medan Stadsloppet endast gav en andraplats. — Del later nagot att saga endast. Den sedvanliga
s. k. Dagbladsskivan bolls i Sportpalatset.
Ake Soderblom, som nu blivit proffs medverkade tillsammans med Sigge Fiirst och
de hellenska "solskenssangarna Harry
Brandelius och Roffe Jonson", for att citera Hellasbladet.

Oscar Eriksson, hellensk
eldsjal, god idrottsman och
ordforande efter Farbror.
Avliden 1951.

Hellas ordnade nya Elitspel pa Stadion
och SM-tavlingarna gav tva SM at gront.
Norrby i kula och Nisse Bergstrom i hojd
hette triumfmannen. Aven Valle Rahniqvist tillhorde absoluta eliten i kula genom
att da och da besegra den gode Samuel.
Storsta triunifen for aret var dock att
vart vattenpololag nadde sitt nial. Svenska
Masterskapet bargades genom finalseger
over Neptun med 4—3. SKK slogs i semifinalen. En gladjedag for den nye ordforanden.
Tva individuella SM blev i ovrigt simmarskorden den har sommaren. Eskil Lundahl vann 100 rygg. Ahnstrom raka hopp.
Hellas ungdomsavdelning i fri idrott var
som vanligt livaktig och avverkade icke
mindre an fern klubbmatcher.
Simtraningen flyttades pa hosten till det
nyuppforda Sportpalatset. Den 4 november
holls arsfest pa Gillet. Och det var bara
uppat pa alia fronter.

Hellas forsta svenska
mastare i vattenpolo.
Swall, lagledare, Tage
Wissnell, Olle Ostergren, Erik Holm,, Bertil
Berg. Sittande: Georg
Sollermark, Sven Hoffman och Allan Hogberg.
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Seger i

Erik "Lillen" Holm har
varit en av Hellas storspelare i vattenpolo. Spelat
fler landskamper an nagon
annan svensk vattenpolospelare.

tjugomanna
Ewert Jernstrom, mdngfaldig, svensk och nordisk
mdstare pa 100 fritt. Skadespelare och glad garcon.
Tyvdrr dod alltfor tidigt.

For att borja frail borjan, med vinteridrotter saledes, sa harjade hellenska skidakare vilt i prislistorna pa Stockholms
breddgrader. "Clarra" forsvarade sitt DM
pa 30 km. Aven laget gick till Hellas. Och
liksom aret fore var del Lundstrom och
Westin som hjalpte "Clarra" pa den punkten.
Handbollsgrabbarna vann Stockholmsserien klass I och gjorde en serie goda
matcher i Allsvenskan.
Forsta segern i var egen tjugomannatavling i simning kunde noteras pa varkanten,
narmare bestamt den 5 maj. Del var sextonde tavlingen, sa del var pa tiden.
I ovrigt harjade simmarna litet smatt
har och var, men pa SM var del endast
Eugen Ahnstrom som kunde barga en titel.
I raka hopp naturligtvis! I vattenpolo nadde vi ater finalen men kunde ej forsvara
vart fjolarsmasterskap. Neptun fick revansch med 4—3.

Dagbladet blev anyo en seger, och Stadsloppet gav oss ater en andraplats. I ovrigt
harjade de hellenska fri idrottarna litet
varstans med "Pecka" Edfeldt i taten. Nagra SM-titlar blev del dock icke delta ar.
En jobspost var del nar Hellas ej fick
tillstand att som vanligt ordna sina Elitspel. Svenska Idrottsforbundet gav desamma at Gota och Mode efter diverse skriverier och rabalder i pressen. Men sa ar del
alltid. Man far aldrig vara ensam om en
bra sak. Hellas anordnade emellertid veckan efter Elitspelen en stortavling med en
japansk idrottstrupp.
Tennisspelarna arbetade idogt med
klubbmatcher, etc. Orienterarna skumpade
omkring i skogarna med goda resultat, och
bowlarna rullade sina klot ocksa med den
aran.
Eriksdalsbadet firade sina 10 ar och badsasongen avslutades den 28 augusti med
promotion och eldfest.
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Hellenska skiddss. Sigge Westin,
Sven Lundstrom och Clarence
Atterday, dominerade manga ar
pa Stockholms DM och aven i
andra sammanhang.
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1936

Svenska mastare i handboll
Skidakarna gick upp i eliten och vann
rubb och stubb pa Stockholms distriktsmasterskap. De stora namnen var Atterday,
Lundstrom och Westin. Sedan kom en lang
rad varav vi vill namna Gote Andersson,
B. Angman, L. Dahlstedt, Nils Petterson.
Vi ordnade aven det forsta s. k. Flatenloppet med deltagande av flera norrlandsstorrannare, som passerade Stockholm pa
hemvag fran de olympiska skidspelen.
Handbollslaget blev svenska mastare genom att i finalen besegra Karlskrona-Flottan med 7—5. I Allsvenskan kom man femma. Mastarlaget bestod av foljande mannar: Arne Karlsson, Bo Backstrom, Sven
T. Johansson, Jan Hellstadius, Sture Johansson, Bertil Sarneman, Ake Froander,
Erik "Pampas" Westman och Arne Leckstrom. Lagledare: Gunnar Malm.
I tjugomanna stallde vi upp med tva lag
och blev 2:a och 4:a.
Henry Jonsson-Kalarne blev hellen och
debuterade i gront i Sleipners terrang, som
han vann overlagset.
I Stadslopningen blev det ater en fulltraff, trots att Kalarne pa grund av Olympiaden fick startforbud av Gosse Holmer.
I de Olympiska Spelens 5.000 meterslopp

blev Henry sedan trea pa 14,25. Svenskt
rekord!
Vid SM i fri idrott vann Henry 1.500 pa
3,57. Han avstod fran 5.000 m pa grund
av att Hellas ej hade nagon chans pa masterskapsstandaret. Bror Hellstrom kom trea
pa 15.04,8. I striden om standard blev vi
tvaa, 3 poang efter Malmo. Hellas representerades av 24 man pa SM. Resultat: 1 forsta-, 4 andra-, 2 tredje-, 2 fjarde-, 1 femteoch 2 sjatteplaceringar. Icke sa daligt eller
hur?
I simning blev det endast ett SM genom
Eugen Ahnstrom, som for fjarde gangen
i rad bargade sin titel i raka hopp. En
DM-titel i vattenpolo fick vi ocksa. Vart
pololag figurerade aven i SM-finalen mot
SKK, som vann med 5 mot 2. Per Olof Olsson borjade figurera i simmarsammanhang
och blev juniormastare pa 100 m ryggsim.
Pa juldagen fyllde Farbror 70 ar. Hellas
uppvaktade honom efter hogmassan i Sofia
kyrka, trots att han fransagt sig sadana
dumheter. Aven en del andra organisationer inom forsamlingen uppvaktade och
gemensamt med Hellas hade man samlat
ihop en storre penningsumma till en fond
for nagot som lag Farbror om hjartat.
Nyarsvaka pa Grand avslutade aret.

Svenska mastare i handboll 1937.
Stdende fr. v. Mats Hellstadius,
Arne Leckstrom, Bo Backstrom,
Bertil Sarneman, Ake Froander,
Jan Hellstadius. Sven T. Johansson, Arne Karlsson och
Sture Johansson.
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Simning och
handboll i topp
Delta ar blev ett klang- och jubelar.
Vara skidakare hade en "segerrik — snorik
— skidsasong" for att citera Hellasbladet.
"Clarra" harjade bland storrannarna i
Norrland med den aran. Pa hemmafronten
skottes rulljangsen av Gote Andersson, som
vann DM pa 30 km., Sigge Westin, som
vann 15 km och Sven Lundstrom, som vann
50 km. Lagsegrare pa alia distanserna
Hellas.
Handbollsgrabbarna forsvarade sitt svenska masterskap genom att ater vinna i finalen, denna gang over Redbergslids IK med
9—7. Hard och stilfull match var det.
I Dagbladet tog vi var femte raka triumf.
Aven i ungdomsklassen sprang de vara hem
en seger. Det var aven s. k. veteranstafett.
Dagens tredje Hellasseger!
Sedan var det slut med storre framgangar i fri idrott, men insatsen i Dagbladet forslog ju ett tag.
Simning gav dock stor utdelning. Tjugomanna vanns ater efter en hektisk strid i
Sportpalatsets boljor. Och sedan blev SMtavlingarna en stor hellensk triumf. Vi
vann 4 X 100 genom Jernstrom, Per Olof
Olsson, B. Guttman och Arne Jutner (Johansson da). Per Olof vann 100 fritt fore

Birger Malm, Hellas fjdrde
ordforande
genom aren. Eldsjdl for Hellas och mycket annat. God lopare i unga ar.

Bjorn Borg och sa vann naturligtvis Ahnstrom raka hopp. En hel del placeringar
narmast toppen blev det ocksa, varfor Hellas blev basta herrklubb med 19 poang fore
SKK med 17. "Perre" blev ocksa nordisk
mastare pa 100 med tiden 1,01. Aven i DM
blev manga hellener mastare. I vattenpolo
kom vi bara till semifinalen i SM.
Hellas och Hedenstrom blev sedan bast
i sta'n i orientering.
F. 6. avgick Swall som ordforande och
eftertraddes av "Birre" Malm. Vi fick en
klubblokal i Mariagatan 9, efter energiskt
arbete pa flera hall.
I Hellasbladets julnummer kunde man
som facit konstatera vad som skrevs i borjan: Ett klang- och jubelar. Hellas sjod
av liv.

Vart segrande Dagbladslag 1936.
Staende langst t. v. Henry Kdlarne. Slutman kndstdende t. h.
Rosendahl.
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1938

Svenskt
masterskap
i bowling
Jubileumsaret 1938 gav oss en ny masterskapsgren. Efter manga ars idogt klotrullande lyste vara bowlare i storre sammanhang. Sedan Bowlingforbundet vunnit intrade i Riksidrottsforbundet kunde man
anordna SM aven i bowling. I de forsta
SM-tavlingarna triumferade Hellas i tvaoch femmannalag genom "Atta" Ringborg,
gammal elitgymnast, Gosta Hamrin, Helge Oberg, Tor "Kungen" Andersson och
Gosta Bergstrom.
"Clarra" Atterday blev internationell
i skidakning, i det ban efter goda insatser
pa SM i Solleftea blev uttagen att representera Sverige i Lathis. I DM-tavlingarna
beholl Hellas sina positioner och dominerade. "Clarra" vann DM pa 30 km fore
Sven Lundstrom. Pa 50 km segrade, i
"Clarras" franvaro, Sven Pettersson, aven
"Langa Sven" kallad. Andra man blev L.
Dahlstedt, trea Angman och fyra gamlingen "Acke" Andersson.
Den under foregaende ar anskaffade
klubblokalen, Mariagatan 9, invigdes med
en enklare kaffefest. Ett lange kant behov
var ater tillfredsstallt.
Handbollslaget placerade sig pa fjarde
plats i Allsvenskan. Nagot tredje SM blev
det ej.
,, Tjugomanna gav anyo en andraplacering
at Hellas pa tiden 9.37,6.
Nagot SM kunde simmarna ej ta hem
det aret, men pa DM gick en del titlar till
de grona.
Dagbladsstafetten blev ater en seger for
de vara efter en forbittrad strid med Mode,
som lovat: Nu eller aldrig. Det blev aldrig
— till 1940. I ungdomsklassen kom Hellas
trea.
Hellas vann de s. k. propagandatavling-

"Sima" Erik Lundkvist. Hellensk
arbetare av start format. Hellasbladets forsta redaktor och an i dag
ansvarige utgivare.

arna, men pa svenska masterskapen blev
framgangarna blygsamma.
Orienterarna boll sig i toppen. I September ordnade man en stor orienteringstavling, som blev arrangorstriumf for vart
unga skogsluffargarde.
Trettioarsjubileet firades ute pa Boson,
som just da holl pa att byggas om for Riksidrottsforbundets rakning. Hellas var den
forsta klubb som tog det i besittning i
idrottssammanhang. Det blev en stralande
30-arssamling med smatavlingar av skilda
slag och middag.
Hellasbladet utkom med ett stort jubileumsnummer, vari kunde lasas att Hellas
till dags dato hemfort 34 SM i fri idrott,
99 DM och 53 JM.
I slutet av aret hemfordes en stor triumf.
Simmarna vann fullkomligt otippade 50mannasimningen och forstarkte jubileumsglansen.
Stig Hedenstrom, en av vart
lands basta orienteringslopare
nar det begau sig.

"Perre" Per Olof Olsson sann
hellen och simmarefighter.

1939

Sju
svenska
masterskap

Clarence Alter day. Hellas' basta skiddkare. Bjod
i sin krafts dagar aven de norrlandska storrdnnarna
harda duster i skidsparen.

I skidor visade "Clarra" sin formaga genom traningsflit och god vilja. Vid VMtavlingarna i Zakopane visade han sin klass
och blev sammanlagt basta svensk pa de
bada distanserna 30 och 50 km.
I ovrigt var det daligt med sno pa Stockholms breddgrader. Flatenloppet fick lov
att installas men en planerad skidloparebal
pa Berns kunde hallas.
Tjugomanna agde rum den 23 april. Det
var den tjugonde tavlingen. Hellas belade
ater en andraplats efter SKK. Utfyllnadstavlingarna var av hogsta kvalitet och det
hela blev en arrangorstriumf for simsektionen.
Pa SM i simning dominerade Hellas ratt
stort och nast basta klubb pa SM efter
Kappis, trots franvaron av damsektion.
Ahnstrom tog sitt attonde raka SM i raka
hopp. Kvartetten Per Olof Olsson, Eskil
Lundahl, Bertil Guttman och Arne Johansson (Jutner) slog svenskt rekord pa 4X400
och vann SM-titeln. Per Olof blev sprintermastare och vann aven livraddning. Dessutom blev han tvaa pa 200 fritt. Jutner
blev trea i samma lopp. Pa 100 fritt blev

Per Olof dessutom ater nordisk mastare.
Pa DM blev Hellas basta klubb.
Gosta Lundblad blev den forsta svenska
mastaren 1939. Han vann SM i grenhopp
pa 2,40 m.
"Pecka" Edfeldt var det stora hellenska
namnet i fri idrott det aret. Pa SM vann
han femkampstavlingen pa 3.117 poang
och tog dessutom hem 400 m pa 48,3. Han
blev dessutom landskampssegrare pa distansen mot Finland pa 48,5. Byhlens
klubbrekord gick all varldens vag.
Hellas hade 1939 Sveriges fornamsta junioravdelning i tennis. Torsten Johansson
var det stora namnet.
I handboll gick det samre. Hellas ramlade ur Allsvenskan.
I Dagbladet var det slut med segrarna.
Orgryte vann delta ar, men Hellas slog
ater Mode. Ett stadslopp i Katrineholm
vanns av de grona.
Orientering gav seger i DM:s lagtavling
for fyrmannalag: Erik Sjolander, Ake
Ivarsson, Holger Thorsson och Stig Hedenstrom. Budkavlen gick ocksa till Hellas.
Bensinrestriktioner o. d. gjorde orienterarnas sasong litet vansklig. Manga tavlingar fick installas eller uppskjutas.
Av det sistnamnda framgar att krigets
skuggor borjat skymta aven i Sveriges rike.
Trots idrottslekarna over alia granser harjar krigets forbannelse annu en gang over
varldens folk nar 1939 ars bokslut skulle
goras.

"Pecka" Per Edfeldt. Flerfaldig
svensk mastare och rekordhallare
pa 400 m.
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1940

Svenskt masterskap i skidor
Vintersasongen gav Hellas skidakare sina
allra storsta framgangar. DM dominerades
fullkomligt. Dessutoni placerade sig "Clarra" soni fyra pa SM:s femmilslopp, dar
Hellas sensationellt vann lagsegern genoni
"Clarra", Edvin Kusen och Sven Lundsir 6m.
I Ostsvenska handbollsserien, dar Hellas
haninat segrade vi och gick upp till kval
for allsvenskan. Pa grand av kriget drog
kvalen ut pa tiden, men sa smaningom blev
det klart for Hellas att ater gora allsvensk
enlre.
Tjugomanna gav en tredjeplats delta ar.
Nagra SM i simning blev del ej, men DM
gav lillslam.
Dagbladet gav Hellas en tredjeplats efter
Mode, som anlligen vann, och Studenternas
IF. Lennart Atterwall tavlade for Hellas
och vann SM i tiokamp. Dessutom vann
han naturligtvis spjulkastning. "Pecka"
Edfeldt var skadad denna sasong. Ett givet
SM pa 400 m forsvann darmed.
I vattenpolo blev de grona gossarna distriktsmastare. SM spelades i form av en
allsvensk serie, dar Hellas blev trea.

I Eriksdalsbadet ordnade Hellas i likhet
med sommaren fore tillsammans med AB
propagandatavlingar i simning for skolungdom. Massor av smaglin som hade Eriksdalsbadet till sommarnoje deltog. En del
lovande simmaramnen kom pa delta sail
fram och lillvaralogs. "Palle" Bjorklund
och "Mella" Harald Mellin var eldsj alar
inom denna del av verksamhelen.
Juniormaslare i vallenpolo blev Hellas
denna sommar, da krigels skuggor lade sin
sordin over den fredliga idrollslekens olika
grenar.
I orienleringsbudkavlens maslerskap inom dislriklel vann aler Hellas genom gossarna Sjolander, Thorsson, Lars Akerlind
och Gosla Pellersson. Kulmen pa orienlerarnas sasong blev dock nar man vann SM
i budkavle genom Sjolander, Thorsson och
Slig Hedenslrom. Caramba och Rahu inom
skogsganget!
Och sa avslulades arel med seger i 50manna. Del var andra gangen och atl segern var popular bland simpubliken kunde
man ej la misle pa.

Hellas har genom aren haft manga skickliga ledare. Har en styrelseuppsattning under Oskar
Erikssons ordforandetid. Staende fr. v.: Hugo Bjork, Erik Lundkvist, Sven Wallbom, Birger
Malm, Nils Stromberg. Sittande: "Dicken" Brennius, Karl Lagerqvist, "Sillen" Selin och Edvin
Alander.
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1941

Masterskap i
orientering
Handbollslagets aterentre i allsvenskan
gick bra. Nar sasongen var slut hade vi
hamnat pa femte plats sasom basta stockholmslag.
I skidor blev ater samtliga DM-tecken
hellenernas. "Clarra" som vanligt i toppen.
Dessutom hade man snudd pa SM i budkavle. En sekund skilde fran segern.
Tjugomanna for juniorer blev en seger for vara lovande simmarpojkar. Stora
tjugomanna gav en andraplats, men publiken svek. Tyvarr hade Sportpalatsets laktare ej hallit matten, ty del fanns ingen
plats i den niagnifika hallen, dar man belt
kunde folja ett simlopp beroende pa de
pampiga pelare som bar upp taket.
Hellas blev basta herrklubb vid SM i
simning, dar Per Olof, Gunnar Sulling och
lagkappsimningslaget bargade nagra titlar.

DM gav ocksa en del dylika. JM i vattenpolo blev ater vart.
Dagbladet gav en fjardeplats at Hellas.
Segrartiden var forbi och man noterade att
fjardeplaceringen var battre an vantat.
Sten Olsson blev svensk juniormastare pa
100 m och del var det enda i fri idrottssammanhang som ar vart att notera fran
masterskapen 1941.
Pa Tjallmora utanfor Saltsjobaden ordnade simsektionen ett traningslager for
pojksimmare. "Mella" och Hellasbladets
Sonny var ledare. En stark sak for Hellas.
Olle Oldaeus blev svensk mastare i orientering, och i ovrigt holls orienterarna i toppen pa prislistorna. DM-budkavlen gick
bl. a. ater at ratt hall.
Arsfest holls pa hosten i Gota Kallares
festvaning i regi av Swall och Valle Rahmqvist. Livligt deltagande och hog stamning.
Sjutton grabbar fick 25-arsmarket, saledes
beviset pa 25 ars trohet.
Farbror fyllde 75 ar och hyllades med
nagra rader i Hellasbladet.
F. 6. kan namnas att klubblokalen i Mariagatan lamnades under aret. Intresset for
densamma var klent. Ny lokal for kansli
och dylikt ordnades i huset Gotgatan 5.
Nagon femtiomannatriumf blev det ej.
Och med det kan vi satta punkt for 1941.

Stig Hedenstrom i dnnu en upplaga.
Vetenskaplig orienterare med genuin
kansla for att ta sig from efter karta
och kompass.
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1942

Hellasgarden
tar form
Tanken pa en egen friluftsgard hade
lange lekt en del prominenta hellener i hagen. En gammal kak vid Nacka kvarn hade
1941 forhyrts men den brann ned, nar den
var i del narmaste fardig. Ar 1942 hade
man dock lyckats erhalla mark vid Kalltorp och dar borjade under aret den Hellasgard soni i dag ar att ta form. Drivande
krafter for dess tillkomst var Birre Malm
och Ernst Sjolander.
I skidor var "Hellas alltjamt bast i stan"
for att citera Hellasbladet. Gote Andersson kom femma i Vasaloppet!
Handbollsspelarna visade gamla takter
och holl sig kvar i den rekordharda Allsvenskan. "Pampas" Westman & Co. harjade valdeliga och det var harda tag.
Tjugomannasimningen flyttade till Forsgrenska badet, dar man ater upplevde densamma som i gamla "Centan". Saledes intensiv och sjudande, bade i vattnet och pa
laktarna.
En hellensk revykavalkad visades i Auditorium under medverkan av hela det gamla revygardet: Ake Soderblom, Harry
Brandelius, Rune Halvarsson, Fritiof Bjarne, Gosta Skoglund, August Jonasson, "Bagarn" Henning, Rolf W. Jonson m. fl. Stor
succes!
Tjugomanna for juniorer blev ater Hellas-seger. Hellas blev landets basta simklubb pa SM-tavlingarna i Angelholm.
Eriksdalsbadets simstadion hade genom
anslagsbrist inom Stockholms stad fatt forfalla, varfor SM-tavlingarna stadigt fick
hallas i landsorten. Brunnhage vann varierande hopp, "Perre" 100 fritt och 100 rygg.
dessutom var ban med och vann 4 X 100

Birger Malm i karrikatyr
vid sin 60-arsdag 1957.

38

Ernst Sjolander, en av Hellas gardens skapare. Har tillsammans med Birger Malm
utfort eft gott teamwork, nar det gallt att
skapa en friluftsgard for hellenerna och
stockholmarna i gemen.

tillsammans med Rune Gustafsson, Arne
Jutner och oldtimern Eskil Lundahl. Gunnar Sulling vann 200 brost.
Svenska vattenpolomastare blev ater
Hellas med ett fornyat lag, dar dock Allan
Hogberg gjorde come back och fick sitt
andra SM.
Hellas vann stafetten 4 X 400 vid stafettmasterskapen i Vasteras pa ny rekordtid.
Ake Hogstrom, "Pecka" Edfeldt, Sten Olsson och Sven Ljunggren svarade for delta.
Sten Olsson blev dubbel svensk juniormastare.
Aven i stafett 1000 meter slog Hellas
svenskt rekord under sasongen, men nagra
individuella SM blev det ej.
I orientering vann Hellas bade DM och
SM i budkavle, sa i julnumret av Hellasbladet, som med anledning av ordinarie
redaktorens inkallelse, redigerades av Sten
"Langen" Olsson kunde konstateras att allt
var gott.

1943

Glansfulla
simmarinsatser
Eskil Lundahl, svensk mastare i simning.
Specialitet: Ryggsim.

Flatenloppet toade bort och skidprogrammet for Stockholm blev skarpt beskuret. Vara grabbar holl sig dock i toppen pa
diverse lavlingar.
Simmarna visade tidigt rekordform.
I februari slog man svenska rekordet pa
4 X 200 m i Vasleras. Tiden blev 9.27,0.
Veckan efter pressade man denna tid till
2.19,5. Kvartetten bestod av foljande mannar: Arne Jutner, Rune Gustafsson, Harald Englund och "Perre". Nagon dag darefter slog samma kvartett rekordet pa
4 X 100, som darefter kom att lyda pa
4.03,7 minuter.
I tjugomanna var Neptun for svara aven
denna gang och Hellas blev tvaa. Ake Attewall blev svensk mastare i svikthopp vid
samma lillfalle. Juniortjugomanna gick
ater till Hellas.
Vid SM-tavlingarna, som delta ar agde
rum i Linkoping fick man i lagkappsimningen 4 X 100 avvara "Perre". Trots delta
blev det hellensk seger. Sven Svikt blev
maslare — nalurliglvis i svikl, och Rune
Hellgren slog Rolhman och blev maslare
pa 200 m broslsim. Sulling trea. Saledes tre
segrar forsta dagen.
Brunnhage vann raka hopp andra dagen.
Tage Lofgren blev tvaa pa 100 rygg. Rune
Hellgren fortsatle i slor slil och vann 400
m broslsim, varpa Rune Guslafsson overraskade och vann 200 m fritt. "Perre" hade
anlant efler en besvarlig resa (inkallad)
och blev Irea pa 200 fritt efter Arne Julner, som var Ivaa.
Tredje dagen blev "Perre" sprinlermastare pa 1.07,6, och Brunnhage dubblade
ocksa och vann varierande hopp. Klang
och jubel! Sammanlagt 10 SM i simning

blev skorden del aret. Pololagel blev alerigen maslare.
I fri idrotl blev del nyll rekord och maslareplakeller pa 4 X 400. Sven Ljunggren
vann lopning 400 och slog under sasongen
svenska rekordel. Aven i lopning 440 yards
pressade han rekordel. Herbert Willny
blev svensk maslare i kulslolning.
Orienterarna tog ater hem DM i budkavle. Namner vi sedan alt handbollslagel
kom tvaa i allsvenskan, all "Mella" var
basta medlemsanskaffare, all 35-arsjubileet
firades med laklagsfesl pa Hellasgarden
och bankell i Gola Kallares feslsal sa ar
del mesla sagt om 1943. Elt fint jubileumsar.

Ett av vdra segerlag i femtiomannasimningen.
Lagledaren, Gosta Callius, syns i andra, raden.
Med segertrofen "Perre".
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1944

Arne Andersson hellen
Aret inleddes i Eriksdalshallen, dar en
fulltalig publik halsade varandra "Gott
Nytt Ar" medaii Carl Axel Hallgren tonade
in Du gamla du fria.
Skidakarna holl sig fortfarande i taten,
men Flatenloppet toade ater bort.
Tjugomanna blev en triunif for gront pa
ny rekordtid. I handboll kom vi fyra i Allsvenskan.
Arne Andersson anmaldes soni hellen pa
klubbens arsmote under de narvarandes
jubel. Anmalare var Erik Asperyd.
Efter en rasande strid blev Hellas trea
i Dagbladet efter Studenterna och Orgryte.
SM i fri idrott gav sedan tva masterskap
i stafett, namligen pa 4 X 400 o. 4 X 1.500
m. Arne Andersson vann 1.500 m och Willny tog ater masterskapet i kula. Olle
Ljunggren blev trea pa 800, Lennart Moberg tvaa i tresteg, Sven Ljunggren tvaa pa
400. Sjutton poang blev del pa standaret,
som MAI vann pa 20 poang.
Simmarna tog sex SM genom Ake Attewall i svikthopp, Lennart Brunnhage i

raka och varierande hopp, "Perre" i ryggsini 100 m, livraddning och 100 m fritt.
Sulling slog under sasongen svenska rekordet pa 500 ni brostsim. Tiden 7. 26,5.
Stig Hedenstrom blev svensk mastare i
orienteringslopning och darmed hade Hellas i och nied polomasterskapet som ocksa
vanns under aret vunnit 12 svenska masterskap. Ett for varje manad saledes. Dartill
tillkommer diverse DM-titlar i olika grenar och nagra varldsrekord av Arne Andersson.
Bordtennis hade kommit upp pa programme! och Hellas deltog i Allsvenska
serien, dar man holl sig i taten vid arets
slut.
Aven bowlarna hade medvind och lag i
toppen pa ligan, sa aven 1944 kunde betecknas som framgangsrikt i Hellasbladet,
nar detsamma kom ut med ett innehallsrikt julnummer.
Aret avslutades sona del borjade. Saledes med en succeartad nyarsvaka i Eriksdalshallen.

Bowlarna har alltid hdllit Hellasfanan hogt. Har sektionen samlad ar 1933. De fiesta dnn i dag
aktiva.
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1945
o

Ater seger i

Dagbladet
Varsasongen 1945 blev verkligt stark. Sa
liar var resultatet: Skidakarna vann SM
i budkavle genoni Sven Stolt, Clarence
Atterday, Stig Hedenstrom, Erik Sjolander, Lars Akerlind och Bertil Sundberg;
andraplaceringar i allsvensk bordtennis
och handboll; DM i handboll; andraplacering i 20-manna; svenska rekord av "Perre" pa 100 m fritt med 57,5 och 100 yards
med 57,7. Del sistnamnda slogs i lagkappsimning, dar individuell tidtagning var
ordnad. Bowlarna vann sin grupp i div. II
i Allsvensk bowling.
Bandysektionen ateruppstod efter nagra
ars vila. Del var Hellasgardens belagenhet
vid Kalltorpssjon, som fodde ett nytt intresse vilket sedan hallit i sig. Dock utan
att toppen nails. Men man kan ej na toppen i allt.
Den 28 april gick starten for den s. k.
tiomilabudkavlen, som blev en meriterande seger for vara orienterare.

Herbert Willny, flerfaldig svensk mastare i kula. Genom aren en hellensk
paradgren.

Ake Attewall blev ater mastare i svikthopp, som holls inomhus pa varkanten.
Och i Dagbladet blev Hellas ater etta efter
att ha stallt upp med ett kampastarkt lag
med Arne Andersson i spetsen — trots att
han lopte sista strackan. Studenterna kom
tvaa och Orgryle trea.
Ovriga SM-lavlingar i simning holls i
Varberg, och dar blev Hellas ater basta
simklubben med fern masterskap. Med
Attewalls tidigare vunna vann Hellas saledes sex titlar. Brunnhage tog tva, "Perre"
ett, Rune Hellgren ett och lagkappsimningslaget Tage Lofgren, Rune Hellgren
och "Perre" medleymasterskapet.
I SM i fri idrott tog vi hem vart fjarde
raka i stafett 4 X 400 m medan Willny ater
bargade hem kulstotningen. En klubbmatch mot den finska foreningen Kiffen
i Helsingfors vanns overlagset av de vara.
Vattenpolomasterskapet lyckades vi ej
forsvara delta ar. Distriktsmaslare blev vi
emellerlid.
Tio- och femliomannasimningarna gav
andraplaceringar, och pa SM i budkavle
lill fots hade vi snudd pa segern.
Trots Hellas framgangar var val den
mesl gladjande tilldragelsen delta ar, all
krigel log slul en dag i "wunderschonen
monalh mai". Mansklighelen kunde ater
andas ul. Elt lag?

Erik Sjolander, en av de sakra
gossarna i skogen. Svensk budkavlemdstare.
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1946

Masterskapsraden
i polo
borjar
De blide herden, alia helleners Farbror fyllde 80 ar
juldagen 1946.

Trots en skral vinter avverkades DiM-programmet for Stockholm och vara skidakare
holl sig i topp med seger for Bertil Sundberg pa 30 km i "Clarras" franvaro. Slafett-DM blev ocksa hellenskt liksom DM
i budkavle.
I allsvensk bordtennis placerade sig
vara gossar aven delta ar pa andra plats.
A-laget i handboll kom fyra i Allsvenskan
efter att ha gjort en lyckad lurne med
matcher i Skane och i Danmark.
Neptun vann ater tjugomanna pa rekordtid, men Hellas juniorer blev maslare
i vattenpolo. Bowlingen stod sig fortfarande gott och kom pa andra plats i Allsvenskan.
Dagbladet blev en hard fight mellan
Hellas och Mode, i vilken de sistnamnda
triumferade. Vart ungdomslag vann dock,
sa litet plaster pa saret fick vi. Nagra storre framgangar blev del icke i fri idrott, ty
Arne Andersson och Gunder Hagg forsvann ur svensk idrott del aret. Men ej
mer om del. DM-stafetten 4 X 800 m vann
vi over Mode genom ett starkt lopp av
Olle Ljunggren.
Simmarna gladde fortfarande och blev
ater basla klubb i SM-tiivlingarna soni
holls i Kalmar. Man borjade med att vinna
lagkappen 4 X 100 over segertippade Nep-
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tun pa nytt masterskapsrekord, varpa Rune
Gustafsson tog hem potten pa 400 m fritt
over diverse favoriter. 5.01,6 var tiden.
Nytt klubbrekord och simforbundets guldmedalj. Ake Attewall vann svikthopp, lidigare under aret hade ban vunnit lagsvikt,
som agde rum inomhus, varfor han blev
dubbelmastare. "Perre" vann sedan 100
och 200 fritt samt livraddning och blev
darigenom fyrdubbel mastare. Brunnhage
vann ater varierande hopp, varpa Hellas
stallde upp med tre lag i medley, som blev
ett, trea och femma. Delta visade bredden
pa hellensk simning.
Foljande gossar blev sedan svenska mastare i polo, darmed inledande den langa
raden av raka masterskap: Rune Oberg,
"Lillen" Holm, Roland Spangberg, Rune
Guslafsson, Bo Lexander, Olle Olsson och
Arne Julner.
Hanbollslagel gick lill SM-finalen ulomhus, men man forlorade densamma knappl
med 5—6. Molslandarna helle Redbergslid.
Juldagen fyllde Farbror 80 ar. Hellasbladels julnummer var hell lillagnal honom. Han hyllades dessulom med en portratlbysl, som avlackles vid Hellasgarden
samma dag han fyllde. Bengt Lissegard
hade gjort skulpturen. Fore avtackningen
holls julotta for andra gangen i storstugan.

1947

'Perre*' simmar

iUSA
Var baste simrnare genoni tiderna, Per
Olof Olsson, for vintern 1947 till USA och
deltog i diverse tavlingar pa sprinterdistanserna. Bl. a. simmade han 100 yards pa
51,4 sek. Pa bade dit- och hemvagen stannade "Perre" pa Island och simmade dar
bl. a 100 fritt pa 58,5 sek.
I 20-mannasimningen blev det ater seger for Neptun pa ny rekordtid. Hellas
tvaa. Per Olof Olsson soni kommit hem
fran sin USA-turne blev livligt hyllad
Gamla Hellaspojkar firade i varmanaden maj sitt 25-arsjubileum med en bankett pa Mosebacke, dar samnianslutningen
manga ganger hallit till, nar det gallt litet
trevlig samvaro.
Dagbladet gav en fjardeplacering at
Hellas. Delta var battre an vantat. Som
traning hade man avverkat Malarhojdsstafetten med seger pa ny rekordtid. Vidare
hade grabbarna blivit tvaa i Norrkopings
stadslopp.
Pololaget gjorde en turne i Holland.
Nagra simmare var ocksa med och gjorde
goda resultat. For femte gangen blev laget
sedan svenska mastare det aret.
Aven handbollslaget gjorde en turne
utomlands och besokte Frankrike och
Schweiz. Man spelade 12 matcher varav 11

Sven Lundstrom, elitakare
skidor.

vanns. I utomhushandboll blev laget distriktsmastare och i SM gick man till semifinalen. I Allsvenskan hade laget dock klarat sig mindre val, varfor detsamma fran
hosten 1947 for andra gangen fick ta steget ned till div. II.
Lennart Moberg blev landskampssegrare
i tresteg. Pa SM blev han tvaa i grenen.
Carl Eddie Lundh ikladde sig ocksa landslagstrojan och blev i Nordiska landskampen trea i tiokamp. Fri idrottssasongen
kunde betecknas pa gott och ont. Som storklubb var var topp for liten, men som lag
betraktat var vi ganska starka.
Fern SM i simning blev skorden vid masterskapstavlingarna som holls i Varberg.
"Perre" blev dubbelmastare individuellt,
100 fritt och livraddning, Lagkappen
4X100 var han ocksa med och vann tillsammans med Rune Gustafsson, Harald
Englund och Arne Jutner. Lennart Brunnhage vann ocksa tva titlar, namligen i raka
och varierande hopp. I tavlingen om basta
klubb kom vi tvaa, 3 poang efter SKK
med sina dampoang.
I ovrigt visade under aret skidakarna
fortfarande framfotterna inom distriktet,
liksom orienterare, tennisspelare m. fl. Sa
det hela var tamligen gott!

Rune Gustafsson., frisimmare av
elitklass.
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1948

Ny man pa

ordforandeposten
Rolf Dillen, hellensk sprinter, ordforande
"Swall". Heir hyllad pa sin 50-arsdag.

efter

Arsmolet agde rum den 12 mars. Birger
Malm hade avsagt sig omval efter 10 ar som
Hellas ledare. Han eftertraddes av Rolf
Dillen, tidigare sprinter och inomhushoppare av elitklass.
Skidakarna var som vanligt val represeiiterade pa Stockholms breddgrader, trots
att "Clarra" blivit oldboys. Lag-DM pa 15
och 50 km blev Hellas egendom.
Handbollsgrabbarna kom trea i div. II,
vilket var en missrakning. Man blev dock
distriktsmastare och kvalificerade sig dessutom till slutspelet om SM. En lurne till
Belgien och Frankrike blev framgangsrik.
I Qagbladel segrade Hellas i ungdomsslafetten. Seniorstafetten blev, som manga
ganger forr, en hard kamp mellan Hellas
och Gota, som Gola vann. Lennart Moberg
blev svensk rekordhallare och mastare i
tresteg. Han fick darjamte biljett till olympiaden i likhet med simmarna Per Olof
Olsson, Lennart Brunnhage, Rune Oberg,
Arne Jutner, Roland Spangberg, Olle Olsson och Eric "Lillen" Holm.
Pa SM i simning blev Per Olof dubbelmastare tillsammans med Lennart Brunnhage, som ocksa vann dubbelt i hopp. Hellas blev ater basta herrklubb fore Neptun.
Pololaget blev svenska mastare for sjatte
gangen.
Annu ett SM blev det, i det att vara
handbollsgrabbar blev svenska mastare
utomhus.
Bowlingsektionen fyllde 25 ar och firade
delta med en nationell tavling i Soderhallen.
Hellas 40 ar firades med en stor festlig-

44

het i Gillets festvaning. Det blev en succeartad historia. Arrangorerna hade lagt upp
det hela i form av en Stadion-tavling — ett
originellt uppslag. Uppslaget anammades
av flera, bl. a. holl MAI ett jubileum i liknande stil. Hellas fern ordforanden genom
aren: Farbror, Oscar Eriksson, Sven Wallbom, Birger Malm och Rolf Dillen var
tillstades bland manga andra prominenta
hellener. Klang och jubel och beloningar
till fortjanta grabbar.
Med julottan i Hellasgarden och nyarsvaka i Eriksdalshallen avslutades sa delta
jubileumsar. Marschen mot de 50 aren
kunde borja.

Arne Jutner, simledare, svensk
polomdstare manga ganger.

Rune Oberg, polomalvakt i Hellas och landslaget.

1949

Masterskap i
bordtennis
\aren 1949 blev full av framgangar.
Bordtennisgrabbarna visade lejonklon genom trion Sven Olsson, Georg Tsappos och
Hans Lidhall, vilka lade beslag pa svenska
masterskapet for tremannalag.
Handbollslaget vann div. II och kvalificerade sig ater upp i de fornama allsvenska sallskapet. Man blev dessutom tvaa i
SM-turneringen. Sasongen avslutades nied
en utomlandsturnering, som agde rum i
Tjeckoslovakiet och Osterrike. Det var
tredje resan till kontinentala lander. Pa
hosten startade man sedan starkt i Allsvenskan. I utomhus-SM nadde man semifinalerna.
Sinimarna vann ater tjugomanna, som
denna gang firade trettioarsjubileum.
"Perre" lade aven detta ar beslag pa tva
SM-titlar, Lennart Brunnhage tog en och
lagkappsimningslaget 4 X 100 med Per
Olof i spetsen vann ocksa — overraskande
nog. Yngve Liljeberg fullstandigade mastarlistan genom att vinna lagsvikten. Polo-

Olle Olsson, flerfaldig
vattenpolo.

mdstare i

Roland Spdngberg,
Aktiv aven 1958.

Sven Olsson svensk bordtennismastare.

laget blev naturligtvis, holl vi pa att saga,
mastare.
Pa hostkanten blev del seger aven i 10manna.
Ungdomslaget vann ater Dagbladet.
Samre gick del for de stora grabbarna, som
dalade ner mot fjarde- eller femteplats.
Efter den fina fighten aret fore mot Gota
hade man faktiskt vantat sig litet biittre
takter.
Pa SM i fri idrott var del bara Lennart
Moberg som kunde barga hem en titel i
tresteg. I ovrigt gick del daligt for de
kristna.
Eriksdalsbadet avverkade sin tjugofemte
sasong. Tyvarr var det en dalig sommar, sa
del ekonomiska resultatet var blygsamt.
Julen 1949 holl gamle kulmastaren Samuel Norrby juldagsmorgonspredikan i
Hellasgarden. Manga Hellener med familjemedlemmar motte upp och lyssnade pa
gamle vannen Samuel.
Och sa var det ater dags for nyarsvaka
i Eriksdalshallen med manga artiststjarnor.

dito. dito.
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1950

Hellas
har sorg
Den 27 april 1950 avled alia Hellasgrabbars Farbror. Han fordes till den sista vilan den 6 maj. Jordfastningen agde rum
i Katarina kyrka, enar den kyrka diir ban
verkat som herde var tillbommad for reparation. Sorgeakten bestod till stor del av
kor- ocli psalmsang. Hellas var den enda
organisation, som fick representera med
fana och hedersvakt. Det blev en vacker
manifestation av samhorighetskanslan och
den stora tacksamhet, som hellenerna kande for sin grundare.
Vart handbollslag holl sig f. 6. i toppen
pa Allsvenskan och hamnade pa tredje
plats, nar det hela val var klart. Pa hostkanten gjorde man anyo en tripp utomlands.
Arne Marteng blev Hellasbladets nye redaktor pa arsmotet, som agde rum ute pa

Hellasgarden den 22 mars. Den foregaende
redaktoren hade da beklatt sysslan i 14 ar.
Aven det et rekord i klubbens historia.
Kassoren Allan Adolfsson Mr dock varre, i
det ban vid jubileumsarets slut skott kassan i 22 ar.
Bowlarna blev tyvarr degraderade ur
Allsvenska bowlingsserien. Klass II blev
den nya hemvisten, men dar tog man med
sammanbiten stridsvilja nya tag for att
ater klattra upp.
I bordtennis var Hellas toppklubb i Allsvenskan och Sven Olsson lade beslag pa
DM-titeln.
I de stora propagandasimningarna blev
det inga segrar det har aret, men vara lag
gjorde dock bra ifran gig i alia fall. Polomasterskapet spelades i form av serie och
Hellas vann.
Nagot riktigt toppar var tydligen icke
1950, men bakom kulisserna jobbades det
hart for att det skulle bli battre fart.

Farbror avled 1950. Har synes
han som prisutdelare vid AB:s
och Hellas prisutdelning for
vara pojksimmare.
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Ater triumf
i tjugomanna
Vid arsmotet 1951 avtackades Rolf Dillen, som overlamnade ordforandeklubban
till Sven T. Johansson, mangarig kampe
i handbollslaget och tva ganger svensk
mastare.
Simmarna visade ater fin samling och
lade beslag pa segern i tjugomanna. Vid
SM-tavlingarna, som for sjatte gangen holls
i Varberg, tog vi inga titlar men val en del
topplaceringar. Sedan kom dock "Perre"
och visade, att an leva de gamla gudar och
gick sta' och blev Nordisk mastare pa bade
100 fritt och 100 rygg.
Pololaget blev svenska mastare. Nionde
gangen var det nu som Hellas tog titeln.
F. o. blev vara bordtennisspelare annu
en gang svenska mastare. Denna gang gall-

fin annan sdker skogspojke dr Holger
Thorsson.

de det tvamannalag. Segerherrarna hette
Georg Tsappos och Sven Olsson.
Stig Sjokvist vann ett SM-tecken i falttavlan. Tillsammans med broderna Marteng, Arne och Lennart, ordnades en andraplats i lag. Pa det sattet tog hellenerna
hem tre SM det aret. Saledes kan man konstatera att 1951 var battre an 1950.
I Allsvenskan i handboll var stallningen
vid arets slut litet prekar. Om inte varen
medforde en panyttfodelse, sa hagrade ater
div. II for vara tappra gossar.
I ovrigt var det god tillforsikt pa alia
hall, nar Hellasbladet gjorde en enquete
med de olika sektionsledarna i julnumret.
Aven delta ar drabbades Hellas av en
svar jobspost, i det eldsjalen Oscar Eriksson lamnade det jordiska. Han hade visserligen dragit sig tillbaka fran ledaresysslorna, men utgjorde dock ett stod for de
man som salt i ledningen for den klubb,
dar ban i sin krafts dagar utrattat sa mycket bade som aktiv och ledare.
De sedvanliga evenemangen — julottan
i Hellasgarden och nyarsvaka i Eriksdalshallen — avslutade aret.

Sven T. Johansson, handbollsmdstare och Hellas ordforande efter Dillen.
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1952

Storseger i
onentering
Kvinnan har fdtt sta litet pa sidan inom Hellas. Ddrfor icke
glomd. Alt bilda en damsektion har manga ganger varit pa tal.
Kanske den kommer efter de femtio drens firande. Harmed
dock en hyllning at det skona, som ar det starka vdrt.

Arets fornamsta framgang var orienterarnas seger i tiomilabudkavlen. De sakra
gossarna i Sodertorns skogsinarker hette:
Lars Akerlind, Ake Ivarsson, Bengt Aman,
Holger Thorsson, Per-Otto Lundblad, Lars
Ottosson, Arne Nyhammar, G. Olsson, Arne Marteng och Stig Sjokvist.
Bovlarna hade en stark sasong. Nar bokslutet gjordes upp radde bara tillforsikt
och framatanda i klotrullarganget. Folke
Nilsson var bast i de grona leden och kunde satta titeln distriktsmastare pa visitkortet. Om ban ville. Poangen grann! 1.818.
Allsvenskan hagrade!
Aven skidakarna kampade tappert utan
att ha nagra direkta ass att komma med.
Framsta framgangen var Torsten Johanssons tredjeplats pa 50 km i distriktsmasterskapen.
Vara- fri idrottare, som efter det Erik
Asperyd mast lagga av ledarskapet, haft en
vagdal, ansag sig vara pa vag uppat igen.
Man deltog i diverse stafetter, aven Dagbladet, dar man hamnade pa tredje plats,
efter Tureberg och Sodertalje.
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Svenska miisterskapet i vattenpolo togs
ater hem. Det var tionde gangen, som svenska mastarna hette Hellas. Nagra masterskap i ovrigt blev det icke evad det gallde SM
Handbollslaget akte tyvarr ur Allsvenskan, men da man hade en lovande atervaxt bland juniorerna kunde man se framat med fortrostan. Man var dock medveten
om att det var hard konkurrens aven i de
lagre divisionerna, i delta fall div. II, varfor vagen uppat kunde bli lang. Allsvenskan var malet aven har.
I ovrigt kampade bade tennis- och bandyspelarna gott. Bordtennissektionen hade
dock borjat komma i bakvatten, i det de
gamla ledarna ledsnat och lagt av.
Gamla Hellaspojkar firade under aret
sina 30 ar med en sammankomst i en av
Hotell Malmens festsalar.
Slutfacit maste nog bli, att Hellas befann
sig i en vagdal vid troskeln till 1953.
Nyarsvaka infor en fullsatt Eriksdalshall
avslutade aret.

1953

Bowlarna
ater till
Allsvenskan
Vid Hellasgdrden samlas ofta Gamla Hellaspojkars medlemmar till mindre anstrdngande idrottsliga lekar. Nisse Luthman siktar pa en femetta.

Klotrullarna holl de lovande takterna
fran aret fore och tog steget upp i Allsvenskan, dar de sedan hallit sig. Det var andra
gangen.
Bandy- och skidsektionen kampade pa
sina respektive fronter med den aran. Den
senare sag soni fornamsta framgang denna
snofalliga vinter, att Torsten Johansson
blev fyra i DM pa 30 km, medan "Clarra"
tog hem segern for oldboys. De gamla
takterna salt tydligen i.
Fri idrott hade en del lovande ungdomar
pa en gang. Framst Lennart Jonsson. Man
gjorde en lyckad resa till Tyskland, och
Lennart Jonsson blev svensk juniormastare pa 400 och Bjorn Mellroth blev dito i
spjutkastning. Aven hojd gick till Hellas
genom K.-E. Maravelias.
SM i vattenpolo blev ater en saker titel

Bo Lexander tillhor Hellas' nuvarande mdstargarde i vattenpolo.

for vart pologarde. I ovrigt blev del tva SM
genom Bo Ericsson i brostsim. Massor av
lovande ungdomar kunde vi visa upp. Problemet borjade dock bli att finna villiga
ledare.
Kulmen for simmarnas del blev segern
i 50-manna, dar vi hade god anvandning
for de lovande ungdomarna. Genom en
ganska svag insats i tiomanna nagra veckor tidigare hade man ej heller i pressen
raknal med Hellas. Segern blev darfor
smalt sensationell.
Orienterarna holl sig framme litet har
och dar, och titeln Stockholms basta orienteringsklubb kunde ingen annan gora ansprak pa.
De fyrtiofem aren tirades ute vid Hellasgarden, dar ett hundratal trogna hellener
mott upp. En del utmarkelser delades ut
och del var dans och annat trevligt.
Pa grund av de ekonomiska betingelserna kunde klubbens medlenisblad endast
utkomma kvartalsvis. Delta gor att del har
varil svart att fa en overblick over idrotlsverksamheten under de senaste aren, nar
denna kavalkad skrives. Arsberallelserna
finns naturligtvis, men de ar mera koncisa och sifferbetonade. Delta bevisar vardel av ett levande medlenisblad. Avis for
framtiden av en gammal redaktor.
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1954

Ungdomsseger
i Dagbladet
Arne Marteng, saker skogsgrabb, Hellas ordforande jubileumsdret 1958.

I Hellasbladets forsta nummer for aret
hade Arne Marteng i en artikel forsokt sig
pa att gora en forteckning over de tjugofem basta idrottsmannen inom Hellas genoni tiderna. Arne Andersson toppade densamma foljd av "Perre" Per Olof Olsson,
Erik Byhlen, Lennart Atterwall och Stig
Hedenstrom. Sedan foljande utan rangordning Kalarne, Sven Ljunggren, Lennart
Moberg, Samuel Norrby, Erik Pettersson,
Gustaf Wejnarth, Sven Malm, Nils Bergstrom, Herbert Willny, Sten Olsson, Curt
Ericsson, Arne Karlsson, Sven Olle Schonberger, Olle Oldeus, Eskil Lundahl, Lennart Brunnhage, Erik "Lillen" Holm, Arne
Jutner, Roland Spangberg och Clarence
Atterday.
Vart ungdomslag vann Dagbladets juniorklass. Segrarna hette: Lennart Johansson, Stig Elvin, Hans Plate, Goran Bladh,
Harry Eriksson, Rolf Marschall, Jan Uddgren, Bertil Schlyter, Olle Kuinberg och
Hans Lindgren. Bengt olof Hansson blev
svenskt mastare i inomhushopp, staende

Harry Janson, still going strong frdn
20-talets Hellas, da han gjorde flotta
teckningar for Hellasbladet och klubbens
nojesevenemang. Han dr designer i USA,
men later da och da hora. av sig till
gamla Hellasvanner.
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langd, pa 3.28. Per Jensing var ett annat
lovande namn i inomhusgrenarna.
Bowlarna kom pa tredje plats i Allsvenskan. Aven andra- och tredjelaget holl sig
val framme.
Pololaget blev ater svenska mastare.
Handbollsspelarna holl sig i mitten pa div.
II. Och aret som helhet kunde betecknas
pa gott och ont.

1955

Polomastare tionde aret i rad
For tionde gangen i foljd blev Hellas
svenska mastare i vattenpolo genoni Rune
Gustafsson, Borje Karlsson, Bo Lexander,
Bjorn Branelius, "Lillen" Holm, Arne Jutner och Rune Oberg.
I tjugomanna blev del stryk for de vara
trots rekordtid. Neptun var for svara. Jan
Engvall blev svensk juniormastare i svikthopp. Och pa hostkanten stack Hellas upp
och vann tiomannasimningen.
Handbollsspelarna knogade pa. Femma
blev man i div. II. I utomhushandboll tog
man hem distriktsmasterskapet och segrade dessutom i Elitserien fore AIK.
Fri idrott stod och stampade pa samma
flack. Lennart Jonsson och nagra till visa-

de lovande takter. Men en eller tva flugor
gor ingen sommar.
Orienterarna holl sig fortfarande framme litet har och var. Tennisspelarna
svingade sina rackets bade utom- och inomhus och utkampade en och annan klubbmatch med den aran. En kraftig gren pa
Hellastradet har tennis alltid varit utan att
dess blommor har prunkat och lyst lang
vag.
Bowlarna holl sig i toppen och blev tvaa
i Allsvenskan efter Wictoria.
Och sa var del icke mycket mer att saga
om 1955. Vi kanske dock kan namna att
Eriksdalsbadet hade ett gott ar, ty sommaren var en av de varmaste i mannaminne.

Mastarlaget i vattenpolo 1955. Rune
Gustafsson, Bjorn
Branelius, Bo Lexander, Borje Karlsson,
"Lillen", Arne Jutner och Rune Oberg.
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1956

Trippel i storlagkapperna
Pa arsmotet, som sedvanligt bolls i mars
manad pa Hellasgarden blev del ordforandeskifte. Sven T. Johansson, en gang storspelare i handboll och den sjatte i ordningen bland Hellas-ordforandena, avgick
och eftertraddes av Arne Marteng. Den senare hade under en del ar redigerat Hellasbladet, som numera endast utkom kvartalsvis. Tidigare hade den varit bade manadsoch varannanmanadstidning. For att skapa
battre kontakt mellan de olika grupperna
inom klubben, vore det dock onskvart att
tidningen kom ut oftare. Ekonomin torde
dock lagga hinder harfor.
Tjugomannasimningen, som tidigare varit ett fint publiknummer for Sveriges Radio, sandes denna gang i TV. Hellas vann
sensationellt och slog Neptun. En fin
triumf for Arne Jutner & Co. bade sportsligt och arrangorsmassigt.
Pa hosten vanns sedan bade 10- och. 50manna simningarna. Sa nog gjordes god
propaganda for Hellas fran simmarehall.
Vattenpololaget hade under sommaren
ater blivit svenska mastare i vattenbollkastarsporten, men i ovrigt blev det ej nagra
SM i simning delta ar. Lasse Eriksson visade dock storform pa diverse distanser.
Fri idrott hade ej mycket att komma
nied. Per Jensing vann dock SM i staende

hojdhopp och B. O. Hansson staende
langd. I Dagbladet stallde man upp utan
att kunna kampa om nagra mer framskjutna placeringar.
Ledarebristen borjade bli pataglig inom
manga sektioner, men vi hade dock stora
ungdomskullar, som vi lyckades leda inom
ramen for vara resurser.
En idrottsskola ordnades under sommaren vid Hellasgarden. Ett gott initiativ.
I ovrigt kampade handbollsgrabbarna i
div. II; bowlarna i Allsvenskan; orienterarna holl sig fortfarande val framme utan
nagra direkta ess. Bordtennis forde en tynande tillvaro for att efter nagra ar forsvinna fran programmet Ledarebristen!
Tennisspelarna slet sina skor bade sommar
och vinter och trivdes med varandra.
Eriksdalsbadet, som stan latit mer och mer
forfalla, gav en obetydlig vinst.
Ett ar pa gott och ont, ma kanske sagas,
som avslutades med sedvanlig nyarsvaka i
Eriksdalshallen. Den gav nagra sekiner till
kassakistan att borja 1957 med. Palle
Bjorklund var med och holl i tradarna liksom Birre Malm, vilken under de 13 vakorna i Eriksdalshallen tjanstgjort som
allt i allo bakom kulisserna. Fritte Bjarne
laste ocksa for trettonde gangen Nyarsklockorna. — Gratis alia gangerna.

Hellas gar dens storstuga ar samlingsplatsen for friluftsalskarna
bade vackra sommarkvallar och
sondagarna aret om. For Hellas
del har garden kanske ej blivit
vad manga hellener hoppats.
Men som symboliskt monument
over Hellas en storslagen skapelse av privat dddkraft. En
kraft som strommat igenom hela
den svenska idroitsrorelsen.
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1957

Ett drpa gott och ont
Per Jensing tog ater hern SM-titeln i
hojdhopp utan ansats medan B. O. Hansson kom trea. Pa grund av missforstand om
starttiden forlorade den sistnamnde sin titel fran aret fore i staende langd, varfor ett
sakert SM gick Hellas forbi
I tjugomanna kunde vi ej upprepa
triumfen fran 1956 pa grund av en del
aderlatningar i simmarleden. Tyvarr trivdes nagra av de battre grabbarna inte i
vart gang utan gick over till Neptun, som
darigenom kunde vinna, inte bara 20-manna, utan aven 10- och 50-mannasimningarna.
Vattenpololaget tog dussinet jamt i raka
vattenpolomasterskap och Lasse Eriksson
vann 400 m. fritt i SM pa 4.50,2. Jan Engvall blev tvaa i svikthopp.
I stafettmasterskapen i Karlstad kom vi
trea pa 4 X 400. Lennart Jonsson var del
stora namnet inom fri idrott och var arsbast i Sverige i lopning 400 m. Tyvarr kande ban sig litet ensam pa den hellenska
stjarnhimmeln och lamnade Hellas vid
arets slut for att tavla for Bromma. Vid
flyttningen tog ban med sig aven Hasse

Bruhner, som ocksa var av god klass pa
kvartsmilen. Da bada varit Hellas-grabbar
under manga ar var besvikelsen stor inom
fri idrottssektionen. Men tyvarr ar tidsandan en belt annan an den var, nar de
ganila kamparna svetsade ihop kamratganget Hellas.
Under aret tog planerna pa att bilda en
supporterklubb i GH:s regi allt fastare
form. Initiativtagare var Herbert Lindell,
en eldsjal fran fornstora dagar och de senare arens ordforande i GH, och Arne
Jutner.
Ett traningslager for ungdomsgrabbar
ordnades vid Hellasgarden och ronte stor
uppskattning bland dem som dar fick vara
med.
Den femtonde nyarsvakan i rad i Eriksdalshallen ordnades pa arets sista kvall sasom en upptakt till jubileumsaret 1958. Tyvarr svek publiken i nagon man evenemanget, i del hallen icke var fullsatt, varfor flera skona, skara tusenlappar rok sin
kos till kassorens, Allan Adolfsson, stora
sorg. Han hade dock blivit ganska hardad
under 21 ars kassaforvaltning, men anda .. .

DM-mdstare i orientering blev ovanstaende kvartett 1957! Lennart Tage, Lasse och
Arne. Efternamn: Stenberg, Sjolander, Ottosson och Marteng.

1958

Framtidsforhoppningar
B. O. Hansson, svensk mdstare i staende
Idngd 1958, har foljt Hellas traditioner
i inomhushopp.

Sa ar vi da framme vid halvsekelaret
1958. Ett idrottsar av stora matt for vart
fosterland genom att VM i fotboll och EM
i fri idrott forlagts till Sverige.
For Hellas del har framgangarna tills
dato kanske icke varit sa i ogonenfallande.
Vi hoppas dock kunna ta hem vart trettonde raka, och genom aren sextonde SM
i vattenpolo. En prestation som star sig
lange.
Ett SM i lagkappsimning 3 X 100 m
medley blev del ocksa genom Lennart Frostad, Bo Larsson och Lasse Eriksson.
B. O. Hansson vann staende langd pa
varkanten i Ostersund, dar SM-tavlingarna
i inomhushopp agde rum denna gang.
Inget att klaga pa heller.
Vart handbollslag siktar mot Allsvenskan, och vara forhoppningar foljer grabbarna genom div. II sasongen 1958—1959.
Vi ma hoppas att malet nas, ty ur ekonomisk synpunkt ar delta av vitalt intresse
for var framtid.
Orienterarna har fatt del hedervarda
uppdraget att anordna SM i budkavle. Ett
jubileumsuppdrag som forpliktigar. Sa nog
ror del sig inom del grona ganget.

Vi har livaktiga ungdomsavdelningar
bade i sunning, handboll, orientering, fri
idrott och skidor. Forhoppningar kan darter hysas att Hellas namn skall foras till
nya segrar genom klubbens ungdomar. Ty
vi vill hoppas att de skall trivas och utvecklas till goda idrottsgrabbar i vara farger, utan alltfor mycket sneglande pa favorer som andra klubbar kanske kan komnia
att locka med. Ledarebristen ar svar, men
vi vill hoppas pa en forbattring aven pa
den punkten. Goda ledare foder goda
idrottsman.
Hellas Overstyrelse av i dag ma kanske
namnas sa har i slutet: Arne Marteng,
ordf., Rolf W. Jonson, v. ordf., Bo Theander, sekr., Allan Adolfsson, kassor. Ovriga
ledamoter ar: Edvard Roxne, Rune Oberg,
Olle Gaimer, Gunnar Tennedal, Sten Ringblom med Ingvar Hallstrom, Roland Runfast och Lennart Marteng, som suppleanter.
Med dessa sma fakta oni jubileumsaret
ma vi sa ga in for att vardigt, men i den
sunda livsgladjens tecken, fira Hellas 50
ar. Grand Hotells Spegelsal blir arenan,
lordagen den 25 oktober. Kavalkaden ar
slut. Men Hellas fortsatter.

Vid EM i Stadion 1958 hade Hellas
inga idrottsman med. Lennart Attervall hade dock st&tt modell for minnesmedaljens spjutkastare.
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Faktiska Framgangar
Siffermassigt kan vi bar se Hellas framgangar genom de 50 aren fram till September jubileumsaret. For statistiken svarar
Herbert Lindell.
Erovrade svenska masterskap —
individuellt och lag
180
Erovrade distriktsmasterskap —
individuellt och lag
602

782
Svenska Masterskap i foljande grenar:
Friidrott
50
Inomhusidrott
9

Simning
Simhopp
Polo

139
Skidor
Orientering

57
31
16

104
Skidor
Orientering

2
5

71
25

96
Handboll
Bordtennis
Tennis
Bowling

9
9
3
2

23

59
Simning
Simhopp
Polo

90
31
18

Erovrade distriktsmasterskap 414

Distriktsmasterskap for juniorer och
ungdom i foljande grenar:
Friidrott
Inomhusidrott

63
34
97

Handboll
Bowling
Bordtennis
Squash
Faktning

3
2
2
2
1

Simning
Simhopp
Polo

10

Skidor . . . .
Orientering

Erovrade masterskap 180
Distriktsmasterskap i foljande grenar:
Friidrott
120
Inomhusidrott
36

156

71
8
10
18
Bordtennis
Distriktsmasterskap for juniorer
och ungdom

2
188

Summa antal erovrade masterskap 782

Sammanstdllning:
Friidrott
Inomhusidrott

233
79

Simning
Simhopp
Polo

193
75
46

Skidor
Orientering
Handboll
Ovriga grenar

46
13
12

30
10
40
25
9
5
40

%
%
%
%
%
%
%

81
40
12
23

20 %

782

100 %
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Slutord

Vdnnen "Sima" an en gang. Val del vdrd.

Ett tack for god hjalp vill jag rikta till alia Hellasgrabbar som haft
vanlighet och intresse att lana ut

bildmaterial till denna

skrift.

"Sima" Limdkvist skall ocksa ha tack for god hjalp med kontroll av
sakuppgifterna likasa med korreklurlasning.
Manga namn ar namnda i texten. Manga fler kanske borde ha
namnts. Kanner nagon sig bortglomd beror delta icke pa nonchalans,
misshag till vederborande e. d. utan belt och ballet pa oformaga att
skriva en hellensk kavalkad sa att alia blir nojda. Jag ar val medveten
oni bristerna, men den som skriver de 100 arens historia hoppas jag
bar bade battre formaga och fria bander ur ekonomisk synpunkt.
Men som sagt ett hjartligt tack till alia medhjalpare. Hell Hellas!
Marschen gar mot hundra.
Sonny

r
Denna skrift ar pasatt ett pris av kronor 5: —. Intresserade som
vill forvdrva densamma kan insdtta beloppet pa postgirokonto 2585.
Adress: Sim- och Idrottsklubben Hellas, Ens k e d e.
J
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10

dar val-

kladda herrar
traffas.

. . . dar
traffas
aven

KUNGSGATAN

2

ST.

NYGATAN

35

HELLASgrabbar av i dag
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Lat gavan bli en
vara med varde.
Gu Idsmedsvaror
varden som varar.

Juvelerare

cMartin <Sfm6fa/
Gotgatan 94, Stockholm
affar 445180
Tel. atelje 434524

Klicheanstalten heter

Nordiska
Kliche AB
Barngardsgatan 4 — Stockholm So
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AR
TROGA" BETALARE?
Lit Soliditet hjalpa Er! Vi bar resurseroch
erfarenhet for effektiv och smidig inkasseting av Edra fordringar.
STOCKHOLM
Goteborg • Malmo

SoUditei
*

*

• I E

S Q

S * G
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En idrottsledare om DN:

Aldrig svarslos
i en diskussion"
99

Bengt Frisberg, Nykopings AIK.

Ar man sportintresserad som jag,
da maste man halla sig med en
stor rikstidning sager Bengt Frisberg, ordf. i Nykopings AIK.
Att jag darvid valt Dagens Nyheter beror pa att den har sa bra
medarbetare, som skriver sa fornuftigt. I DN far man veta a 111
om a l l sport.
Men det ar forstas inte bara for
sportsidorna, som jag valt Dagens
Nyheter till min rikstidning.

DN har sa manga goda medarbetare pa alia omraden, att tidningen ger mig nagonting mer an
enbart nyheter fran hela landet,
ja, fran hela varlden. Den ger mig
trevlig avkoppling och hjalper mig
att satta mig in i den aktuella debatten inom alia omraden. Har
jag bara last min DN ordentligt
behover jag aldrig vara svarslos i
en diskussion.

AI It om all sport i

DAGEiS
Sveriges STORSTA tidning

Tryckeriet heter

Sodermans
Boktryckeri AB
Luntmakargatan 14 — Stockholm C
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En fornamlig
hellensk inkopskalla
varje arstid

KARLAPLANS JARNAFFAR
Harry Gen born
Telefoner: 128760, 620720, 620721

lacker dessert — utan besvar
RING-VI SANDER HEM! TEL 449300
63

Sommar
host
vinter

var
lampligt mal

HELLASGARDEN
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PER OLOF OLSSON
Hellas baste simmare genom dren. Flerfaldig svensk- och nordisk
mastare. Forfattaren av denna jubileumskavalkad tvekar ej att
Personhgen utse honom till Hellas frdmste idrottsman av alia
kategoner. En prydnad for klubben och idrotten. En sann hellen
uppvaxt i Hellas anda, med den rdtta kdnslan for kamraterna,
ganget och den klubb han i unga dr valt till sin.

YMNASTIK

Hellasffarden

