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SIM OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS 
Sällskapet Gamla Hellener 
 
 
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   F Ö R  Å R  1 9 9 7 
 
 
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över verksamheten 
under 1997 
. 
 
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 1997-02-11 har haft följande sammansättning. 
 
Ordförande:  Arne Jutner 
Sekreterare:  Kjell Gustafsson  (protokoll)  
Uppvaktningssekreterare: Lars Åkerlind 
Kassaförvaltare: Ingvar Eriksson 
Vice kassör:  Åke Olvall  (vårdare av Farbrors grav) 
Klubbmästare: Claes Draggart 
Ledamöter:  Bengt-Olov Hansson 
  Bo Jutner 
  Henrik Landin  
  Sune Svärd 
  Eva Törngren  
  Maria Östberg-Svanelind 
 
 
 
Allmänt:  
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Sällskapets styrelse har även haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att ledamöterna 
har haft ett antal styrelseposter både i överstyrelsen och i sektionsstyrelserna. I överstyrelsen 
har Arne Jutner, Bo Jutner och Kjell Gustafsson ingått. Arne och Bo har haft olika uppdrag i 
simsektionens styrelse, Arne som pådrivare för Mastersimningen och Bosse som ordförande 
för sektionen. Bosse har ingått som ledamot i Hellasgårdens Garantförening. Sune Svärd är 
sekreterare i Supporterklubben. 
 
Ekonomi 
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens, 
Ingvar Eriksson, ekonomiska berättelse. 
 
Medlemmar 
Sällskapet Gamla Hellener har 381 medlemmar varav 85 är kvinnor. Detta innebär att GH 
fortfarande är den näst största sektionen i Hellas, bara simsektionen har fler medlemmar. Vår 
åldersman är Herman Bortz som är född 1903-03-26. Herman är orienterare i grunden och har 
varit verksam både som aktiv och som ledare, bl.a. som erkänt duktig banläggare. Han är ock-
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så en värdig representant för ett fint, men numera inte så vanligt hantverk med konstnärliga 
förtecken, han är ciselör. 
 
Under verksamhetsåret har 10 medlemmar i sällskapet för alltid  lämnat vår krets. 
De bortgångna är: 
K-G Asp (97-07-25), Björn Branelius(07-02-20), Gustaf A Carlsson (97-01-12), Harry Hag-
man (97-11-02), , Bertil Nordenfelt (98-02-01),  Arne Rubin (97-09-07),Henry Sagström (97-
12-15) Sven Svikt(97-10-23), Viran Thorsson(97-04-28) och Sven Ögren (97-12-23) 
 
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för hela Hellas 
räkning. 
 
Uppvaktningar  
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat totalt 88 jubilerande Hellener, såväl inom 
som utom sällskapet. Av dessa voro 50-åringar 21 st, 60-åringar 19 st, 70-åringar 9 st, 75-
åringar 18 st, 80-åringar 13 st, 85-åringar 8 st och 90-åringar 2  st. 
 
Ständiga medlemmar 
Vid föregående årsmöte kallades till ständiga medlemmar med anledning av att de uppnått en 
ålder av 70 år under 1996; Inga Borén, Solweig Embrén, Birgit Jyttner, Brittis Malm. 
. 
GH-gymnastiken 
”Spänsta med GH”, gymnastikverksamheten är inne på sitt 34:e verksamhetsår. Styrelsen bu-
gar för Paul Milestad och de övriga som håller i tåtarna. 
 
Evenemang 
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang.  
 
Tisdagen den 18 februari var det dax för vårens teaterbesök. Man besåg ”Rika barn leka bäst” 
på Stadsteatern. 
 
Den 24 maj arrangerades Sällskapets 75-årsjubileum. Jubileumet inleddes med ceremoni vid 
Farbrors grav där ordföranden Arne Jutner bl.a. läste några minnen från en av Farbrors kon-
firmander, Bosse Bäckström. Festiviteterna fortsatte sedan vid Hellasgården med en tipspro-
menad med frågor om Hellas och GH. Kunskaperna visade sig vara goda hos deltagarna. Där-
efter avhölls högtidssammanträde i annexet där Arne Jutner berättade om GH:s verksamhet 
under åren, samt delade han ut en antal stipendier och utmärkelser till synnerligen meriterade 
Hellener. Efter högstidssammanträdet avnjöts jubileumsmiddag i storstugan. Från middagen 
erinrar vi oss utöver den lekamliga spisen, ett mycket trevligt framträdande med sång och all-
sång från familjerna Spångberg och Öberg. Roland Spångberg hade dagen till ära skrivit en 
hyllningssång till jubilaren GH. Både sången och Bosse Bäckströms minnen är av den kvalitet 
att de bör bevaras för eftervärlden och bifogas verksamhetsberättelsen. Jubileumet var mycket 
välbesökt med närmare 130 deltagare. Det bör nämnas att kostnaden för deltagarna låg på en 
synnerligen behagligt låg nivå, detta till följd av den fina uppslutning som våra medlemmar 
gjort kring GH:s Bingodrive och från vilken behållningen subventionerat kostnaderna för jubi-
leumet. 
 
I början av juni, närmare bestämt den 5, arrangerades traditionellt GH-varpan ute vid Hellas-
gården. Årets vinnare var Jan Elvin. 
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Den traditionella årliga kräftskivan som återupptogs1993 löpte av stapeln den 21 augusti i Simsektionens 
klubbrum vid bastuns motionslokal med ett 15-tal deltagare. Utöver de ”ordinarie” gästerna kunde vi glädjas åt 
ytterligare några vänner som efter något eller några års bortovaro dök upp igen. Vi erinrar oss också en trevlig 
samvaro, som vanligt strålande sensommarväder, en icke oföraktlig kunskap hos gästerna vad avser sånger och 
kompositörer till svenska 1900-talsvisor och en hög standard på de lukulliska anrättningarna. 
 
Klefbecksjetongen 
Fri-idrottare: Carl-Eddie Lund, Rooney Magnusson, Kjell Löfberg, Björn Holmgren, Rajne 
Söderberg och Robert Nilsson. Handboll: Mats Hellstadius, Åke Lindberg, Sven Kindblom, 
Bengt Sevelius, Sven Thelander, Jan Hernelius och Leif Gravenius. Orientering: Alex Blom-
berg, Uno Gregoriusson, Mildrid Carlsson, Bo Winald, Monika Winald, Bengt Forsander, 
Johny Lundin, Torbjörn Tirén, Jonas Berglund, Clas Ström och Jan Falk. Simning: Georg 
Werner, Bo Ericsson, Jan-Eric Edlund, Arne Edlund och Henrik Landin . 
 
Stipendier 
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade fonderna utdelats 
enligt följande: 
Ur Farbrors minne till Johan Hornhammar (handboll), Johny Lundin (orientering), Ove Ax-
elsson (simning), Kurt Nyström (Tennis), Roland Runfast (Bowling), Peter Fernström (Fri-
idrott). 
Ur Palmérska fonden till , Stefan Elfström och Pontus Gerdell (handboll) , Patricia Gun-
narsson (orientering), David Dahlman och Jenny Marin och Boggie Bencsik (simning), Mika-
el Rynell, Max Stenerud och Anders Everstein (Tennis), Björn Stendal (Bowling), Björn 
Borgman (Fri-idrott) 
Ur Gunnel och Arne Jutners fond har Henrik Bölin tilldelats stipendium. 
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Övriga aktiviteter: 
Under hösten 1995 startades en drive med försäljning av Bingolotter där intäkterna fonderades för GH:s 75-
årsjubileum. Den har fortsatt under 1996 och 1997. Driven har slagit mycket väl ut, ca 30 lotter per vecka har 
distribuerats, och har till och med 1997 års slut inbringat cirka 30000 kr. Driven fortsätter under 1998 i samarbe-
te med Masters. 
 
 
Klubblokalen: 
Lars Åkerlind, och Arne Jutner har varit verksamma i klubblokalen för olika för Hellas ge-
mensamma uppgifter. 
 
Övrigt  
Redaktören och ansvarige utgivaren (herr ordföranden själv) har utkommit med tre nr av ”GH-
aren” och dessutom har Hellasbladets nr 1-4 utnyttjats för att informera om GH:s verksamhe-
ter. 
 
Mastersimmarna, varav de flesta är med i GH, har under året fortsatt sina framgångar, såväl 
inom Sveriges gränser som utom. Även orienterarna och tennis har haft full verksamhet uppåt 
i åldrarna. Även många av bowlarna får inräknas i verksamheten för seniormedborgare. Man 
får inte heller glömma Handbollssektionens Trimlag som försvarar Hellas färger med den 
äran. 
 
 
 
Stockholm den 10 februari 1998 
 
 
 
 
Arne Jutner  Lars Åkerlind Ingvar Eriksson 
 
 
 
Claes Draggart Kjell Gustafsson Bo Jutner 
 
 
 
Bengt Olov Hansson Henrik Landin  Åke Olvall  
 
   
 
Sune Svärd  Eva Törngren  Maria Östberg-Svanelind 
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Ernst ”FARBROR” Klefbeck  
 
Jag kom med i Hellas år 1928 och i GH år 1946. Jag konfirmerades av FARBROR år 1929 i 
Sofia kyrka. Jag skall här ge några minnesbilder av FARBROR, som i någon mån kan åskåd-
liggöra hans stora omtanke om sina medmänniskor, hans minnesgodhet och hans förståelse för 
”sina” grabbar. 
 
Det här kortet av FARBROR med hans namnteckning har sin egen historia. Kortet publicera-
des i Hellasbladet  under senare delen av 1940-talet, antagligen i samband med FARBRORS 
80-årsdag julen 1946. Jag klippte naturligtvis ut kortet för att förvara det. Vid något tillfälle 
sade jag till min dåvarande hustru, Ellen, att det skulle vara trevligt att ha FARBRORS namn-
teckning på kortet. Sedan blev det inte mera pratat om detta förrän något år senare då jag som 
julklapp fick ett paket av min fru innehållande kortet fint inramat och med FARBRORS 
namn. Jag frågade naturligtvis Ellen hur det här hade gått till. Ellen, som egentligen var gans-
ka blyg till sin natur, berättade då att hon en dag hade tagit mod till sig och upp till försam-
lingshuset på Borgmästargatan i Sofia och med kortet i hand ringt på hos FARBROR.  Hon 
hade ju tänkt sig att så snart hon presenterat sig - hon hade ju aldrig tidigare träffat 
FARBROR - och fått kortet påskrivet skulle hon snabbt sticka iväg. Men icke! Så snart 
FARBROR hört hennes ärende drog han in henne i sitt vardagsrum, gick ut i köket och satte 
på kaffepannan och sedan satt två hittills obekanta människor och pratade med varandra i mer 
än två timmar. Ellen blev mycket imponerad för att inte säga rörd över att höra den gamle 
mannen berätta om sitt liv under många år som präst i två av Stockholms fattigaste försam-
lingar, Katarina och Sofia, om hans arbete i Riksdag och i Stockholms stadsfullmäktige och 
inte minst om kontakten med ”sina ” grabbar, först i PG (Pastorns Gossar) och sedan i Hellas. 
Ellen var ju Röda Korssyster och FARBROR var mycket intresserad att höra om hennes arbe-
te inte minst under beredskapsåren, då hon bland annat jobbade på sjukhuset i Visby. När de 
skiljdes, tog FARBROR löfte av Ellen att hon skulle komma tillbaka till honom med mig på 
ett förnyat besök. Men det fick inte bli så. Båda avled under 1950, FARBROR i april och El-
len i oktober samband med min yngste grabbs födsel. 
 
Som jag redan nämnt konfirmerades jag av FARBROR. Vi var ett 30-tal grabbar som under 
1928-29 gick och ”läste” för honom uppe i församlingshuset i Sofia varje tisdag mellan kl 18 
och 19, flickorna var där på onsdagarna. Vi satt i en kvadrat mitt på golvet i församlingssalen 
och framför oss stod FARBROR och pratade på sitt försynta och något lågmälda sätt. Vi var 
väl inte alla Guds bästa barn. Bl.a. så var det några av grabbarna som satt på den bakersta 
bänken och spelade kort under lästimmarna. Det där hade FARBROR naturligtvis klart för 
sig, men de två första dagarna gjorde han intet åt det. Men så den tredje dagen tyckte han kan-
ske att kortgänget blev litet väl högljudda och störde undervisningen. Medan han fortsatte att 
prata drog han från sin plats framför oss sakta ned efter ena långsidan och så småningom stod 
han bakom kortgänget, som var så upptagna av sitt spel att de inte märkt FARBRORS taktiska 
förflyttning. Vi andra följde naturligtvis utvecklingen med största intresse och väntade nog 
tidernas utskällning över kortoxarna. Men ej! I stället hörde vi FARBROR säga på sitt försyn-
ta sätt: ”Nej Kalle, Du får inte fuska, Du måste bekänna färg”. Sedan var det slut med kortspe-
let, inte bara för den här dagen, utan även i fortsättningen. Psykologen FARBROR visste hur 
han skulle ta sina grabbar. 
 
Vid Nattvardsgudtjänsten i samband med vår konfirmation predikade FARBROR. Innan han 
lämnade predikstolen sade han något i den här stilen: ”Ja, och så käre Gud så hoppas jag att 
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Du tar hand om de här tjejerna och grabbarna och ser till att de inte hittar på en massa otyg 
utan utvecklas till fina och ordentliga människor”.  Min mamma var i kyrkan tillsammans med 
min mormor, som var djupt religiös missionsförbundare. Mormor höll, enligt vad min mamma 
berättade,  på att ramla ur kyrkbänken när hon hörde prästen stå i predikstolen och tala till 
Gud Fader på detta personliga och långt ifrån konventionella sätt. Men sådan var FARBROR 
även i kontakten med sin frälsare. 
 
Under 30-talet ägnade jag mig år ganska många idrotter. Bl.a. gällde det allmän idrott och då 
framför allt kastgrenarna, dock utan alltför påtagliga framgångar. Litet bättre var jag i bord-
tennis, där jag något år blev skolmästare i Södra Latin. Men, huvudnäringen var ändå handbol-
len, där jag med Hellas blev Svensk Mästare åren 1936 och 1937. Jag spelade högerytter i 
kedjan. Ganska snart kom jag på det klara med att jag ofta fick för liten vinkel för mina skott 
utifrån kanten, jag var högerhänt, om jag sköt framifrån på sedvanligt sätt. Jag kom då på att 
jag kunde finta bort den back jag hade emot mig genom att låtsa ett framåtkast, men sedan 
snurra 180 grader medsols och skjuta med ryggen mot målet. Jag hade på så sätt introducerat 
”bakkasten” i svensk handboll, vilka jag var ganska ensam om i flera år och lyckades göra 
ganska många mål på detta sätt. Skotten blev av naturliga skäl inte alltid så välriktade, men 
bara jag träffade inom målramen  gick de som regel in, då skotten kom överraskande för mål-
männen, som samtidigt var skymda av den försvarande backen. FARBROR var ganska sällan 
och såg Hellas matcher. Men vid ett tillfälle var han med uppe i Flottans gymnastiksal på 
Skeppsholmen, där vi i början spelade våra hemmamatcher (nuvarande Moderna Museet). Vi 
råkade denna gång vinna ganska överlägset över ett av de andra Stockholmslagen, jag tror det 
var Göta. Efter matchen kom FARBROR ut i omklädningsrummet och gratulerade oss tillse-
gern. Jag hade inte träffat honom sedan konfirmationen så jag gick fram till honom för att 
hälsa och säga mitt namn. Men innan jag hann öppna munnen sade FARBROR: ”Tjänare 
Bosse, det var trevligt att träffas igen och se att ni hade ett så bra lag, och att Du kunde göra 
såpass många mål, inte minst genom Dina bakkast, som ju helt tycks öppna motståndarförsva-
ret. Fortsätt med det”. Det var ju anmärkningsvärt att han efter sju år både kände igen mig och 
kom ihåg mitt namn. 
 
Bo Bäckström 
April 1997. 
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Visa tillägnad Sällskapet Gamla Hellener vid 75-årsjubileet den 24 maj 1997. 
Mel: Våren Vaktparad. Text: Roland Spångberg 
 
Idag vid Hellasgården ska vi festa 
Nu när GH firar sjuttifem, fem, fem, fem 
Här finns många av de allra bästa  
Som för Hellas segern tagit hem, hem, hem, hem. 
 
Fläkt och fart det har vi inte spart 
under tider som har gått 
Glatt humör, är det om susen gör 
För var Hellen i vått och torrt 
Vårt GH-gäng, nu sjunger den refräng 
Som oss alla har ryckt med 
Sjung och le, så gör Du jämt succé 
och i det glada GH blir Du med 
 
Hör hur vi sjunga  
På pigga GH:s jubileumsdag 
För gamla och för unga 
Och alla som för GH ”slår ett slag” 
Och låt glädjen uti våra hjärtan gro 
Ty med detta lilla råd 
Och ett klingande accord 
Sätter vi vår framtidsro 


